
100. YAŞ ANI KİTABI
PROF. NEZİH ELDEM



Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

100. YAŞ ANI KİTABI
PROF. NEZİH ELDEM



2 Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

Prof. Nezih ELDEM 
100 Ya!ında

1921 yılında Eyüpsultan’da "#fa 
Yoku!unda b#r evde do$an ve 
Eyüplülü$ü #le #lg#l# anılarını her 

zaman taze tutan Prof. Ekrem Nez#h 
Eldem hayatın akı!ı #ç#nde b#r süre 
Eyüpsultan’dan uzak kalsa da,  90’lı 
yıllarda b#r daha kopmamak üzere 
Eyüpsultanla yolu tekrar kes#!t#.
Eyüpsultan #ç#n kaygılanan, bu kad#m 
yerle!men#n hak ett#$# de$ere kavu!ması 
#ç#n çaba harcayan E. Nez#h Eldem,  do$ru 
oldu$una #nandı$ı her konuda mücadele 
etmekten vazgeçmem#! Eyüp Merkez# 
Alan %y#le!t#rme ve Yen#leme Planı ve 
onunla bütünle!#k b#nalar ölçe$#ndek# 
p#lot projeler# tasarlamı!tır.
Eyüpsultan’ı ufalanmı!lıktan ve #hmal 
ed#lm#!l#kten kurtararak ça$da!, düzeyl# 
ve sa$lıklı b#r tar#hsel-#!levsel bakımlılı$a 

ula!tırmak #ç#n yo$un b#r projelend#rme 
ve daha da öneml#s# her alanda uygulama 
çalı!ması yapmı!tır.
Onun bu adanmı!lı$ı, #lerleyen ya!ına ve 
rahatsızlı$ına ra$men Eyüpsultanlıların 
da gözünden kaçmamı! yapılan hatalı b#r 
uygulama #ç#n Nez#h Hoca bunu görürse 
çok üzülür d#ye kaygılanmı!lardır.
Ömrünün son 15 yılında kend# #fades# 
#le p#r a!kına çalı!tı$ı Eyüpsultan’da,  
Eyüpsultan Beled#yes# olarak E. Nez#h 
ELDEM’#n 100. ya!ı anısına, a#les#,  
çalı!ma arkada!ları,  ö$renc#ler# #le b#rl#kte 
yürüttü$ümüz çalı!manın b#r net#ces# 
olan bu k#tap #ç#n katkı sunan herkese 
te!ekkür eder#m.

DEN!Z KÖK EN
Eyüpsu ltan Beled iye Ba !kan ı
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Nezih Eldem 
Hocamızın Anısına
1994’ten sonrak# Eyüp’te #hya, #n!aa 

ve #bda çalı!malarımızda Nez#h 
Eldem Hocamız rehber#m#zd#. 

B#z#m Planlama Departmanı’ndak# 
tekn#k arkada!larımızın hocası, rehber# 
olan Nez#h Eldem, sadece onların de$#l 
hep#m#z#n saygı duydu$u öncü k#!#l#k 
oldu.
Eyüpsultan Sempozyumları’nda tebl#$ 
sundu. Sunamadıklarına da katıldı. 
Müzakerelerde bulundu. Ayrıca Hülya 
Yalçın Sempozyumlar #ç#n hocamızın 
kapsamlı b#r b#yograf#s#n# hazırladı.
10 yılı a!an b#r süre #ç#nde Eyüp #ç#n 
çok öneml# #!lere öncülük ett#.
Eyüplü olmak onun #ç#n #&#har ves#les# 
#d#. Bu bah#s açıldıkça gözler#n#n 
parladı$ına !ah#t olurduk. Bu da 
b#z#m g#b# geces# gündüzüne “Eyüp 
A!kı” #le karı!mı! cengaverlere dop#ng 
mesabes#nde olurdu.
Levent’tek# ev#ne b#rkaç kez g#tm#!t#k. 
Hep aklımdan “Bu ev Hocamız adına 
müze olsa ke!ke” d#ye geç#rm#!t#m. Ama 
olmadı.
Vazgeçmed#m. Dönem#n yönet#c#ler# #le 
konu!arak esk# Beled#ye b#nalarından 
b#r tanes#n# müze olarak #n!a ett#k. 
Bütün resm# süreçler# tamamlayarak;
Eyüp Beled#yes# Mecl#s#’nden “Nez#h 
Eldem "eh#r Müzes#” kurulum kararını 
geç#rd#k
Kültür Bakanlı$ı’ndan özel müze 
onayını aldık (At#lla Koç, Ertu$rul 
Günay)
Tam müze #!# b#tt# derken dönem#n 
yönet#c#ler#n#n taleb# #le müze 
çalı!mamız sonlandırıldı.
Ama ba!ka b#r güzell#k oldu. Hocamızın 
b#zden ısrarla #sted#$# “Üç Eyüplüler 
Serg#s#”n# müzede açmak nas#p oldu. 

Vefatından dört ay önce açtı$ımız 
serg#de Sırrı Eldem, Nez#h Eldem, 
Ves#le Muza'er Kargı’nın eserler#ne yer 
verd#k. Çok mutlu oldu. Çok te!ekkür 
ett#. Sancılar #ç#n de hergün serg#ye 
geld#. O menhus hastalı$ını b#lemed#k. 
Sıradan b#r hastalık zannett#k. Yanıldık.
Cenazes#n#n %TÜ Ta!kı!la’dan Eyüp 
Sultan Türbes#ne oradan da A#le 
Kabr#stanına g#derken Cumhur#yet 
Türk#yes#’n#n bu büyük #nsanının 
ardından hep b#rl#kte gözya!ı döktük.
Unutmadık.
2015’te açtı$ımız EYSAM, Eyüpsultan 
Ara!tırmaları Merkez#’nde Hocamızın 
anısını ya!atacak #!ler yaptık. 
Toplantılar tert#pled#k, anmalar yaptık 
ve bu yılda daha gen#! katılımlı, 
oylumlu program hazırladık.
Eme$# geçenlere ba!ta,  Hülya Yalçın 
olmak üzere mesa# arkada!larıma, 
Salt Ara!tırma’ya, M#marlar Odası’na, 
Ark#tera ve Betonart Derg#ler#ne, 
hocamızın a#les#ne ve dostlarına ayrı 
ayrı te!ekkür ed#yorum.
%y# b#r baba, sanatçı, hocaların hocası, 
müzec#, m#mar velhasıl son dönem#n 
en seçk#n s#masının az#z hatırasına 
hazırladı$ımız bu k#tap b#r “saygı 
duru!u” olarak kabul ed#lmel#.
Allah’tan rahmet d#l#yorum.
A#les#ne ve sevenler#ne sabırlar temenn# 
ed#yorum.

Saygılarımla.
!rfan ÇALI"AN 
Kültür !#ler$ Müdürü
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Nezih Eldem Mimarlık için Ya!adı

Nez#h Eldem, 1944 yılında Güzel Sanatlar 
Akadem#s# M#marlık Bölümü’nü 
b#t#rd#kten sonra, %TÜ’nün çek#rde$#n# 

olu!turan Yüksek Mühend#s Mekteb#’n#n M#marlık 
Bölümü’ne Rölöve-Serbest Res#m dersler# vermek 
üzere katılmı!; b#r süre Prof.Bonatz’ın as#stanlı$ını 
yapmı!, daha sonra 1952’de sanatın kayna$ı olarak 
gördü$ü %talya’ya g#derek #k# yıl süreyle M#lano 
Pol#tekn#k Ün#vers#tes#’nde ünlü mimar G#o 
Pont#’n#n dersler#ne ve bürosundaki bazı proje 
i!leriyle, endüstr#yel ürün tasarım çalı!malarına 
katılmı!tır
Nez#h Bey b#z#m sevg#l# hocalarımızdan b#r#yd#. 
Kend#s#yle #lk rastla!mamız Ta!kı!la’nın 203’no.
lu uzun stüdyosunda olmu!tu. Orası, M#es van 
der Rohe’n#n Ill#no#s Inst#tute of Technology’dek# 
Crown Hall’unda oldu$u g#b# bütün ö$renc#lere 
açık b#r tasarım stüdyosu #d#. Projeler hocalara 
orada göster#l#r; ele!t#r#ler, tash#hler orada yapılırdı.
203’te en çok ö$renc#n#n toplandı$ı gruba Nez#h 
Eldem seç#l#rd#. B#r ö$renc#n#n projes# üzer#nde 
konu!ulurken aynı ya da farklı dönemlerden 
pek çok ö$renc# ele!t#r# ve düzeltmeler# âdeta bir 
ders g#b# #zler, #sterse soru sorar, hatta tartı!maya 
katılab#l#rd#.

Do$an HASOL

Çok yönlülü$ü, üretkenl#$# ve çalı!malarındak# t#t#zl#$# #le z#h#nler#m#zde yer 
eden, ö$renc#ler#ne kattıklarıyla devr#n# da#m etm#! b#r #s#m Nez#h Eldem. Yazar 
metn#nde, “mutluluk kavramını da m#mar# #!levsell#$#n #ç#nde gören b#r anlayı!”a 
sah#p oldu$unu bel#rtt#$# Nez#h Eldem’# yakından tanımamıza olanak sa$lıyor.

Nezih Eldem ö$rencileriyle

Nez#h Bey, zamanını es#rgemez, her projeyle 
t#t#zl#kle #lg#len#r, ele!t#r# ve öner#ler#yle 
ö$rencinin u(unu açardı. Sürekli olarak soru 
sorulması, tasarımın gel#!t#r#lmes#n#n yöntem# 
olarak kullanılırdı. Nez#h Bey’e göre m#mar#de 
hedef, yalnızca m#marın mutlulu$u de$#ld#; mal 
sah#pler#n#n ve yapıyı kullanacak olanların da 
mutlulu$u öncelikle söz konusuydu. Mutluluk 
kavramını da m#mar# #!levsell#$#n #ç#nde gören 
b#r anlayı!tı bu. Yıllar sonra b#r söyle!#s#nde de 
bel#rtt#$# g#b# hedef, “#n!a ed#lecek b#r mekân 
kurgusu yaratmak”tı.1 Farklı #nsanlar, farklı i!levler 
için yeni bir yerde ı!ı$ı, güne!i, gölgeyi hesaba 
katarak, konunun #rdelenmes# ve somutla!tırılması 
söz konusuydu; do$al k# yapıyı çevres#, #ç ve dı! 
mekânı #le b#rl#kte ele alarak...
Nez#h Eldem aynı zamanda #y# b#r ressamdı. 
Babasının ressam ve res#m ö$retmen# olmasının da 
etk#s#yle genç ya!larda kazandı$ı o n#tel#k özell#kle 
Mekân Tasarımı dersler#ne de yansır; d#kkatle 
#zlenen o derslerde kend#ne özgü b#r yöntemle 
ç#z#p renklend#rd#$# çalı!malarını slaytlar e!l#$#nde 
ekrana yansıtırdı
Ö$renc#l#$#m#zde her yarıyılın projes#, #lg#l# 
ö$ret#m üyeler# arasından seç#len hocalarla 
b#rl#kte bel#rlen#r ve sürdürülürdü. Nez#h Bey’le 
proje #l#!k#m 9.yarıyılda oldu, kend#s# o zaman 
doçentt#. Konumuz, Üsküdar’da, Ba!bakan 
Adnan Menderes #marı sırasında gen#!let#len yol 
neden#yle soyunmalık bölümler#n# kaybetm#! olan 
“Büyük Hamam” #le çevres#n#n düzenlenmes#yd#. 
Önce çevren#n düzenlenmes# konusunda grup 
olarak #y# b#r çalı!ma yürüttük; sonra sıra yapılara 
geld#. Ben#m m#mar# proje konum, hamamın b#r 
atölye olarak kullanılmakta olan ayakta kalmı! 
bölümler# koruyarak, #ç#nde bölme olmayan b#r 
büyük ma$azaya dönü!türmekt#.
1  “Nezih Eldem - Günkut Akın”, http://v3.arkitera.com/s21-nezih-eldem---gunkut-akin.html 
*Bu metin ilk olarak Mart 2020 tarihli 412 sayılı Mimarlık Dergisi’nde yayınlandı. s:42-45. Dr. Y. 
Müh. Mimar Do$an HASOL

Bu metin ilk olarak Temmuz-A$ustos 2019  tarihinde 408  sayılı  Mimarlık 
Dergisi’nde yayınlandı. Sa:46-47.    
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Mimar ve ressam olarak tanınmı! 
Nezih Eldem’in eskiz çalı!maları. 
Diaların üzerine çizdi$i eskizleriyle 
ünlü bir dersi de bulunuyor.
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Mimar ve ressam olarak 
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dersi de bulunuyor.
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%lg#nçt#r… O proje, mezun#yet#mden sonra ben#m 
#lk #!#m olacaktı. Öyküsünü ayrıntılarıyla Yapı 
derg#s#n#n 17. sayısında anlatmı!tım. 2

O günlerde %TÜ M#marlık Fakültes#’nde as#standım. 
E!#m Hayzuran’ın da ö$renc#l#$#nde üç dönem 
yan# üç projes#nde hocası olmu!tu Nez#h Bey. O 
nedenle a#lece de b#r yakınla!mamız gel#!t#. Evler#ne 
g#tt#k; Nez#h Bey’e olan hayranlı$ımız daha da 
arttı. Taks#m Sıraselv#ler’de m#mar Abdullah Z. 
Kozano$lu’na a#t b#r apartmanın en üst katında 
oturuyorlardı. O kat, Nez#h Eldem ustalı$ıyla 
düzenlenm#!t#. Açık mekân düzenlemes#n#n çok 
d#kkate de$er, oldukça öneml# b#r örne$#yd#. 
Mob#lyalar da y#ne Nez#h Eldem tasarımıydı. Yazık 
k# oradak# mutlulukları çok sürmed#; b#r süre sonra 
o güzell#kler# ger#de bırakarak ba!ka yere ta!ınmak 
zorunda kaldılar. B#naya Arena T#yatrosu o katı da 
#ç#ne alacak !ek#lde yerle!ecekt#. O güzel#m katın 
da$ılmasına hep yanmı!ızdır.
2  “Bir Eski Eserin Öyküsü”, http://www.doganhasol.net/bir-eski-ese-
rin-oykusu-2.html

Prof. Dr. Nez#h Eldem %TÜ’dek# görev#nden 
1988’de emekl# olunca d#kkat#n# do$du$u yer olan 
Eyüp’e yöneltm#!, bütün gününü Eyüp’tek# küçük 
bürosunda geç#rerek, gözlem ve dü!ünceler#n# yerel 
yetk#l#lere aktarmaya çabalamı!tır.
Nez#h Eldem eserler#yle m#marlık tar#h#ndek# 
yer#n# almı!tı. Ne var k# zaman zaman, üstün 
yetene$#ne kar!ın az eser ürett#$#nden söz ed#l#r. 
Bence bu, haksız b#r yorumdur. Hocalı$ın 
yanı sıra üret#lm#! yapıtlar h#ç de az de$#ld#r; 
üstel#k Nez#h Eldem özen# ve t#t#zl#$#yle… O 
projeler#n b#r kısmı: Ankara Beled#ye B#nası, 
1949; Karaköy’de Z#raat Bankası Ek B#nası, 1972; 
Darü!!afaka (S#te S#neması) Projes#, 1955; Esk# 
"ark Eserler# Müzes# Yen#le!t#rme ve Düzenleme 
Projes#, 1964-1974; Harb#ye’de Asker# Müze, 
1967-1991; Bebek’te Dere Apartmanı, 1970; 
Ta!kı!la’da 109 no.lu Konferans Salonu (Bugün 
Nez#h Eldem Konferans Salonu), 1970’ler; 
Ta!kı!la çatı katı düzenlemes#, 1970’ler; %TÜ 
Maçka Binası’nda G Amf#s# (Bugün Mustafa 
Kemal Amf#s#), 1964; Gümü!suyu’nda %TÜ 
Fuat Külünk Laboratuvarı, 1966; Eyüpsultan 
Merkezî Alan Düzenlemesi, 1985-87; kısmen 
uygulanan ya da uygulanmamı! projeler ve kente 
#l#!k#n gönüllü öner#ler ve ayrıca, katıldı$ı çe!#tl# 
yarı!malarda ödül ve mans#yonlar. Görüldü$ü 
g#b#, o dey#! belk# ele!t#r# olarak de$#l de “Ke!ke 
daha çok üreteb#lseyd#” türünden b#r temenn# 
ve beklent# olarak kabul ed#leb#l#r. Ayrıca !unu 
da anımsayalım: M#marların de$er# ürett#kler# 
yapıların sayısına de$#l, n#tel#$#ne göre bel#rlen#r.
Nez!h Eldem’!, bu ves!leyle b!r kez daha sevg!, saygı 
ve özlemle anıyorum.

%TÜ 109 no.lu salon

Nez#h Eldem’#nyapılarından Bebek’te Dere Apartmanı %TÜ 109 Nolu Salon
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Nez$h Eldem’$n Ardından…
1. %stanbul M#marlık Fest#val#’nde “Sabah 
Sohbetler#: Kahve Altı M#marlık” ba!lı$ı 

altında düzenlenen etk#nl#k ser#s#n#n 6 Ek#m 
2004’dek# konukları Nez#h Eldem ve Günkut 
Akın’dı.
Günkut Akın: Ho!geld#n#z, #lg#n#ze çok sev#nd#m. 
Nez#h Bey’# hep#n#z tanıyorsunuz, %TÜ’nün esk# 
hocalarından. Kend#s# Cumhur#yet dönem#n#n 
herhalde en önde gelen #s#mler#nden b#r tanes#. 
Arredamento’nun 27. sayısı, Nez#h Eldem’e 
ayrılmı!. "#md# Nez#h Beyle konu!tuk, hem 
söyle!#y# be$en#yor kend#s#, hem de bu kapa$ın 
tasarımını be$en#yor. Esk# "ark Eserler# Müzes#’n#n 
-Arkeoloj# Müzes#n#n kar!ısındak# b#na- Nez#h 
Bey’e a#t olan #ç düzenlemes#n#n foto$rafı üstte 
ve altta Nez#h Bey’#n yüzü; ama bu foto$rafın 
göz bölümü, !e'af b#r maske g#b# b#r resme 
dönü!türülmü!. En üstte derg#n#n adının #ç#ne de 
Nez#h Bey’#n seram#k küres# yerle!t#r#lm#!.   
"#md# m#marlar kend# yaptıkları #!ler# anlatırken 
metrekare verd#kler# görülüyor bu çok 
yadırgadı$ım b#r!ey. Nez#h Bey #ç#n az yapı yaptı 
den#r. Ama bu nasıl “az” sayılab#l#r? Nez#h Bey 
hayatı boyunca m#marlık dü!ünmü! b#r adam, 
ayrıca m#marlı$ı uygulama olarak gören b#r#s#, 
yan# ka$ıt m#marlı$ını kabul eden b#r# de$#l. 
Gençl#$#nde Tekn#k Ün#vers#te’n#n hocası ça$ırmı! 
Nez#h Bey’#, as#stanlık tekl#f etm#!, hayır ben 
%zm#r’e g#dece$#m, #! yapmak #st#yorum dem#!. 
Burada M#es’#n sözü geçerl# belk# “az çoktur” 
d#ye, gerçekten tam da Nez#h Bey’e uygun b#r!ey. 
Yahut Ed#p Cansever’# dü!üneb#l#rs#n#z, 160 k#tap 
sattı$ında çok satıyorum d#yordu. "#md# !öyle 
b#r!ey var, onca yıl em#n#m k# Nez#h Bey’#n tasarım 
dü!ünmed#$# günü, saat# belk# de yoktur. Bu 
sürey#, bu yapılara bölersek, demek k# Nez#h Bey 
b#r yapı #ç#n çok süre harcıyor ve bunu Türk#ye 
g#b# b#r ortamda yapıyor. Kend#s#n#n de söyled#$# 

g#b# herkes#n yanıtları b#ld#$# b#r ortamda kend#s# 
sorular soruyor, çok zor b#r durum bu. Çok emekl# 
yapılar heps#, çok yo$un b#r tasarım eme$# var 
herb#r#n#n arkasında. Aynı !ek#lde uygulamada da 
çok büyük emek gerekt#r#yor.
Bu konuda ben #lk soruma geçmek üzere b#r erken 
yapınızdan ba!lamak #st#yorum hocam. Ankara’da 
yedek subaysınız ve orada beled#ye #! hanı projes# 
var. Orası sonradan beled#ye ba!kanlı$ı b#nası 
olmu! ama sanırım artık de$#l. Bu b#na #le #lg#l# 
bu söyle!#de d#yorsunuz k# “!#md# ger#ye dönüp 
baktı$ımda çok gençt#m ama yanımdak# b#nayla 
olan #l#!k#mdek# #!te saygılı ve k#!#l#kl# tavrı 
önems#yorum” üstel#k o yanınızdak# b#na da b#rkaç 
yıl önce yapılmı!, öyle çok esk#, tar#h# b#r b#na 
de$#l. Buradan ne anlamamız gerek#yor? Nez#h 
Bey’#n anekdotları çoktur. Tepeba!ı’ndak# b#na 
#ç#n, koluna g#rmel#yd# dem#!s#n#z. Bu yan yana 
geld#$#nde m#marın çok de$erl#, az de$erl#, esk#, 
yen# farketmez ama onunla b#r d#yaloga g#rerek #!e 
ba!laması, o ko!ulları göz önünde bulundurması 
s#z#n tasarladı$ınız b#naya ne katmakta?
Nez$h Eldem:)S#z o kadar güzel açıkladınız k#, 
ben önce saygılarımı sunayım hanımefend#lere, 
beyefend#lere, karde!ler#me. Günkut Bey’e de 
açıklamalarından dolayı te!ekkür eder#m. Fazla 
#lt#fatkar oldular ama ben#m tasalarım gerçekten bu 
yönde çok bel#rg#nd#r, kend#me b#r kusur varsa onu 
da söyler#m. B#ld#$#n#z g#b# m#mar# yen# b#r yerde, 
bell# b#r konumda gel#!#yor, olu!uyor, !ek#llen#yor 
ve ebed#yen kalıyor. Ondan evvel var olanlar ve 
ondan sonra var olacaklar, bütünü olu!turuyorlar. 
%!te %stanbul d#yoruz, Beyo$lu d#yoruz, b#r yer 
d#yoruz, b#r mahalle d#yoruz bunu d#yeb#ld#$#m#ze 
göre yanında ne olursa olsun onsuz dü!ünmek 
mümkün de$#l b#r yapıyı. Yan# ona benzetmek çok 
ters b#r!ey tab# k#, ona ben de katılıyorum. Hele 
Ankara’dak# yapıda bel#rl# b#r ortak kullanım da 
vardı. Yan# daha evvel beled#yeye a#t b#r mülk#yete 
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sah#pt#. Onun #ç#n onu hesaba katarak harekete 
geçt#m d#ye dü!ünüyorum.
Yan# m#mar# b#lg# b#r#k#m#n# gerekt#ren 
b#r!ey de$#l, m#marlık tek ba!ına ku!kuyu 
gerekt#ren b#r!ey. Yan# soru sormasını b#lmes# 
lazım m#marın. Bu soruları cevaplarken, ben 
ö$renc#ler#me !unu verd#m; soru soracaksınız ve 
bu soruların yanıtları olarak da bulab#ld#$#n#z ve 
get#reb#ld#$#n#z çözümler hala #k# çözüm olarak 
kalıyorsa, soru sormaya devam edeceks#n#z, ta 
k# kaçınılmazlı$a ula!ana kadar. Tab# bu abartılı 
b#r!ey, kaçınılmaz son #nsandan #nsana da 
de$#!eb#l#r ama böyle davranırsa o #nsan kend# 
kararını !a!maz b#r !ek#lde ver#r. Bunu çok öneml# 
sayıyorum do$rusu.
Günkut Akın:%Yan# bu tutum belk# s#z#n 
b#nalarınızın b#rb#r#ne benzememes# #le de #l#!k#l# 
olab#l#r. Her sefer#nde yen#den)dü!ünülüyor, yen# 
sorular çıkıyor, yen# durumlara göre…
NE:)Yen# #nsanlar #ç#n, yen# #!levler #ç#n, yen# 
b#r yerde, ı!ı$ı, güne!#, gölgey#, heps#n# hesaba 
katarak, bu kaçınılmazlık hal#ne gel#nceye kadar 
pe!#nde ko!uyorum.
GA: Yan# bu b#r !ek#lde modern m#marlı$a b#r 
cevap da olab#l#r.
NE:)"#md# !öyle d#ye dü!ünüyorum ben, 
“#!levsell#k” d#ye çok kısa b#r!ey var. Dar b#r 
anlam #çer#s#nde alıyoruz ve d#yoruz k#, bu #!te 
fonks#yonal#zm. %lm# reçeteler b#z#m derd#m#z 
maalesef, yan# fonks#yonal#zm geçt#, !#md# 
b#lmem ne var. Yan# bu reçeteler çok yanlı!, 
#!levsell#k asla b#ten b#r!ey de$#l, yalnız kapsamını 
do$ru kavramak veya sınırlamamak gerek#yor. 
%!levsell#k fonks#yonel elver#!l#l#k de$#l, duygusal 
açıdan da ben burada mutlu h#ssed#yorum 
kend#m# hatta b#rçok defa bu mutlulu$un 
sebeb#n# #zah b#le edemezs#n#z, n#ye burada mutlu 
h#ssed#yorum kend#m# d#ye onu #zah edemeyecek 
kadar duygusal, #çe dönük, açıklaması zor 
!eyler var. Bu da #!levsell#kt#r b#r b#na #ç#n, bu 
b#nanın böyle olması lazım ben orada mutlu 
olmasını #st#yorum #nsanların, onun #ç#n bu tek 
!ey#, elver#!l#l#$#, gözlem# çok sev#yorum ben. 
Elver#!l#l#k, #!te çocuk yet#!t#rmeye elver#!l#l#k, 
mutlu b#r a#le kurmaya elver#!l#l#k veya b#r #!# 
rahat rahat yapmaya, ç#zmeye, ara!tırmaya 
elver#!l#l#k. Sess#zl#k de olab#l#r, ters#ne b#r canlılık 

da olab#l#r bunun #çer#s#nde. Onun #ç#n yan# bu 
b#rb#r#nden çok normal b#r !ek#lde farklı #!ler 
ortaya çıkacaktır tab# k#.
GA: Ama yan# bu !ey# m#mar#n#n ötes#nde b#r 
!ek#lde yapıyorsunuz, daha çok ya!amın #ç#nden 
bakıyorsunuz m#marlı$a, yan# bu elver#!l#l#k 
kavramı, b#naya soraca$ınız sorular aslında 
ya!amın #ç#nden çıkıyor, de$#l m#? Bütün soruları 
ben sormak #stem#yorum aslında, "evk# bey s#z ne 
ders#n#z?
"evk$ Pek$n:%Ben#m aklımı kurcalayan bu aralarda 
b#r!ey var onu danı!ayım. "#md# o monograf#den 
bahsed#yorsunuz. Epey vak#t geçm#!, sürat 
#nanılmaz b#r !ek#lde arttı bu sürat arttıkça 
m#mar#n#n görünümü de hızla de$#!meye ba!ladı. 
B#rgün ba!ka b#r!ey yapılıyor, ba!ka b#rgün ba!ka 
b#r!ey yapılıyor. B#razcık #! #!levsell#kten z#yade 
forma dönü!meye ba!ladı -bütün dünyada, 
b#z#m ülkem#zde de$#l sadece- bu konuda ne 
dü!ünüyorsunuz? Uluslararası m#mar#de de !u 
anda sırf Türk#ye’de de$#l, çok çe!#tl# akımlar var. 
Akımların ömrü 6 ay-1 sene, sonra tekrar b#r ba!ka 
akım, belk# onun ömrü 3 ay ondan sonra b#r akım, 
onun ömrü 3 sene, bu konuda b#r!eyler söyler 
m#s#n#z?
NE:)Ben o konularda cah#l#md#r do$rusunu 
#stersen#z.
GA: Hayır negat#f#n# de söyleyeb#l#rs#n#z.
NE:)Hayır negat#f söylemek #stem#yorum. B#r 
#nsan örne$#n müz#kte b#le zanned#yorum ba!ı 
bombo! de$#ld#r. M#marlıkta asla formdan 
b#ç#mden yola çıkmadı$ım #ç#n, çıkılmasını da 
tamamen reddett#$#m #ç#n sorularınız konusunda 
bu yerde, bu amaçla, !u parayla, !u !artlar 
#çer#s#nde b#r yapı yapıyorum d#yem#yorum. B#r 
ya!amsal mekan kurgusu yaratıyorum ve bu #n!a 
ed#lecek, ben olmasam da bu ya!amaya devam 
edecek veya #lerde bu !öyle !öyle de$#!#kl#klere 
de u$rayab#lecek. Bütün bunlar formu tar#f eden 
!eyler zaten, yan# form onun sonunda ortaya 
çıkacak ve ben ona seve seve katlanaca$ım, 
be$enece$#m, sevece$#m yoksa b#r üslup olarak 
tarz olarak b#ç#mden yola çıkmak son derece 
yeters#z ve mutlu olmayan çevreler yaratmaktadır. 
Tab# tar#h #ç#nde de böyle !eyler olmu!. Bunlar 
b#rtakım b#ç#msel elver#!s#zl#kler hal#ne gelm#! 
bu türlü kararların tepk#s# olarak b#ç#mler ya da 
nesneler, tepk#ler olmu!. Halbuk# #!levsel olarak 
elver#!l#l#kten yola çıkılırsa böyle b#r tehl#ke asla 
yok d#ye dü!ünüyorum.



1 4 Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

"P:)Bu aralarda hak#katen de bütün dünyaya 
bakınca !ek#lc#l#k deneb#l#r, b#r form ya da belk# 
farklı tekn#kler kullanılarak yapılan yapılar -belk# 
mecmualar öyle b#lm#yorum- çok ön plana çıktı. 
Bundan 30 sene evvel, 20 veya 50 sene evvel o 
kadar ortaya çıkmıyordu. Bu konudak# görü!ler#n#z 
ned#r? S#zce neden oluyor? Veya bu geç#c# m#d#r? 
M#mar#de bu çok çe!#tl#l#$e, ortaya çıkan b#r sürü 
üsluba kar!ı ne söylers#n#z?
NE:)K#!#n#n üslubu veya dönem#n üslubu y#ne 
de b#r sürü sebepten ortaya çıkmı! !eylerd#r. 
Onun #çer#s#nde yaptı$ı h#zmet#n, kar!ısındak# 
adama yaptı$ı h#zmet#n gerekler# ne kadar 
yer#ne get#r#lm#!t#r, onu ne kadar hesaba 
katma sebepler#d#r bunlar, onu görmek lazım 
do$rusu. B#ç#m buna da cevap vereb#l#r tab# ama 
b#lm#yorum. Yan# heykel yapan #nsanın #ht#yacı 
olan ı!ıkla, d#$er ba!ka amaçlarla d#nlenmek #ç#n, 
uyumak #ç#n yapılan b#r mekanda, o mekanın 
#ç#nde !u mevs#mde, bu mevs#mde görülecek 
farklılıkların heps#n# hesaba katan b#rtakım 
de$#!#kl#ler olacaktır çares# yoktur. Bunları 
görmezl#kten gelerek b#ç#me pe!#n karar ver#l#rse 
ve bunlar aksıyorsa o zaman m#mar# de$#ld#r. Yan# 
ne o m#mardır ne de bu m#mar#d#r. Yan# #nsanı 
mahkum ett#kler# b#r kutudur.

"P:)Pek# !#md# belk# s#z bütün ömrünüz boyunca 
bu !ek#lde dü!ündünüz, bütün bu akımlara oldukça 
kuvvetl# b#r !ek#lde gö$üs gerd#n#z. Belk# medyadan 
yan# bütün haberle!men#n süratlenmes#nden, 
belk# uluslararası #!ler#n her yerde çok daha 
fazla b#l#nmes#nden -e$er yanılmıyorsam bana 
öyle gel#yor- tam aks# b#r yöne g#d#yor m#mar#. 
Okullarda b#le han# talebeler#n yaptıklarına 
bakılınca çok modavar# #!ler. Bunun #ç#n ne 
yapmak lazım? Bunun #ç#n ne dü!ünüyorsunuz?
NE:%Ded#$#m g#b# “amacı” neden#yle… Yapılan 
projen#n amacı, tıpkı b#r elb#se g#b#… O elb#se 
ne mevs#mde, ne zaman k#m#n tarafından 
g#y#lecekse ona göre !ek#llen#yor. %nsan her!eys#yle, 
ya!antısının her a!amasında o mekanın 
mahkumudur yan# öyle b#r yer yapıyorsunuz, öyle 
ya!amak zorunda kalıyor. Bunu hesaba katmadan 
yapılacak b#r!ey m#mar# de$#ld#r zaten.
"P:)S#z#n #ç#n konu!mak kolay tab##…
NE:)Ama #! yapamıyorum ben de, yan# ben böyle 
b#r nedenden dolayı…
GA: Hayır !unu söyleyece$#m. S#z çok do$ru b#r 
!ek#lde gerçekten formdan yola çıkmıyorsunuz, 
k# modern m#marlık gerçekte bunu #stem#!t# ama 
ba!aramadı. Yan# bu hep #stenen b#r!eyd#r. "öyle 
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b#r!ey var, s#z hak#katen elver#!l#l#k kavramından 
yola çıkıyorsunuz. Çok gen#!let#lm#! bütün ya!amı 
#çeren b#r #!lev kavramı, çok zeng#n b#r!ey. Tamam 
han# b#ç#m de$#l öncel#kle ama sonuçta ortaya çıkan 
b#ç#m, s#z#n b#ç#mler#n#z g#b# b#ç#m de yok ortalıkta. 
B#r akust#k levha, akust#k levhası de$#l, b#r tavan, 
tavan de$#l, dö!eme, dö!eme de$#l b#rer sanatsal 
yapıt oluyor. Evet heps#n# arkasındak# anaf#k#r #!lev 
ama #nanılmaz güzel b#r b#ç#m ortaya çıkıyor. Yan# 
büyük b#r estet#k kal#te, b#r sanat duyarlılı$ı… S#z#n 
#ç#n formu reddetmek kolay, bunu beceremeyen 
tab# k# formu alıp koyuyor ne yapsın hocam?
NE:%Maçka’dak# amf# mesela. "#md# S#dney’den 
geld#ler, Ph#ll#ps’#n uzmanları o yelkenl# opera 
b#nasını #ncelem#!ler, hatalarını tesp#t etm#!ler ve 
akust#$# berbatmı!. %!te b#ç#mden yola çıkılmı! 
b#r!ey, den#z kenarında yelken !ekl#nde b#r b#na 
yapılıyor. Ama ben#m b#nama geld#ler, b#z böyle 
anla!ılır ses h#çb#r yerde görmed#k ded#ler 213 #ç#n, 
213’te ne yaptım ben, h#çb#r!ey yapmadım, h#çb#r 
!ey yok #ç#nde #nanın h#çb#r!ey yok.
Yüksek ger#l#m laboratuarı vardır mesela, o da 
kend# ba!ına b#r had#sed#r. 
Ama dı!ına b#r kutu yapmı!lar ve tepes#nde b#r 
çıkıntı kalmı!. O kutuya, o kutu dü!ey duvarlar 
#ç#nde. Bu mekan n#ç#n yapılıyor , bu mekan !unun 
#ç#n yapılıyor. Ses laboratuvarı. yüksek ger#l#m 
laboratuarında 30 b#n Volt, b#lmem kaç b#n voltluk 
ölçmeler yapılacaktı. Tavandan küreler sarkıyor, 
oradan oraya !elale atlıyor, ölçümler# okuyorlar. 
Ama bu 30 b#n voltların havada uçu!tu$u bu 
mekana, radyo dalgaları g#rerse yapılan ölçü sıfır, 
h#çb#r #!e yaramıyor. "#md# ned#r bu, bundan 
ba!ka derd#m yok k# ben#m bunu çözmem lazım… 
Mesela bu b#nanın güzel olması lazımmı!. Onun 
#ç#n onu yapmı!lar, dı!ına bu kusurları g#derecek 
yan# radyo dalgalarının b#le g#rmeyece$# b#r s#stem 
kurmak #ç#n o dı!arıdak# 4 kö!e b#na hal#ne get#ren 
b#naların #çer#s#ne pencere açmı!lar 3 katlı b#naymı! 
g#b# b#r pencere d#z#s# koymu!lar. Ondan sonra o 
pencereler#n dı!ında, duvarlara pencereler, çel#k 
storlarla örtülecek. Duvarlara 10*10, her noktası 
kaynaklı b#rle!t#r#lm#! 10x10luk b#r kafes Faraday 
kafes# d#yorlar buna, elektr#kç#ler#n #cadı. O Faraday 
kafes#n# yapıyorlar, üstüne de metal b#r aygıt 
ba$lıyorlar, onu sıvıyorlar sonra, pencerelerde 
de storlar var, storlar ayrıca b#rb#r#ne kaynaklı 
olarak a!a$ı #nd#r#l#yor kablolarla, o Faraday 

kafes# de #nd#r#l#yor ve 50 metre yer#n altında. 
Ta!kı!la’nın yanındadır b#na, den#z kotuna kadar 
topraklanması !art. %!te böyle b#r bela. Pek# bu 
olacak !ey m# ded#m, mümkün de$#l böyle b#r!ey, 
ben !öyle yapsam, bunların heps#n# kaldırsak, o 
dü!ey kolonları, dü!ey duvarı yok etsek. Duvarların 
arkasına da, penceren#n arkasına 1’er metre balkon 
koymu!lar oraya b#r dayama merd#venle çıkılıyor, 
tem#zl#k #ç#n, orada b#r!ey yapılması mümkün 
de$#l dö!eme d#ye b#r!ey yok, tek mekan çünkü. 
Ben ded#m bunu bırakıyorum bu tarafa da böyle 
mey#l# muhtemelen koyarız. Onun üstüne b#r kılıf 
geç#rsem, üstüne de b#r bakır örtsem, ba!tan a!a$ı 
bakır örtü yere kadar ama pahalı olur ded#ler, 
b#naya da benzemez ded#ler. B#naya benzemeyen b#r 
b#nadır o ve çok da #&#har eder#m o b#nayla. Ondan 
sonra kıyamet# kopardım yıktırdım bütün dem#rler# 
konmu!, betonu dökülmek üzere olan b#nayı 
söktürüp, yıktırıp, kırdırıp o bakır örtüyü yaptım. 
Bu arada ö$rend#m k# mey#ll# b#r duvar nasıl yapılır.
GA: Ben o #ç mekanı görmed#m ama, s#z gördünüz mü?
"P: Görmed#m, ben o b#nayı yapıldı$ından ber# 
tak#p ed#yordum ama bu h#kayes#n# b#lm#yordum 
ö$rend#m çok da mutlu oldum.
NE:)"#md# onun yanıba!ında b#r ba!ka b#na var 
orda, ba!ıma orada da b#r!ey geld# onu anlatayım 
s#ze. Elektr#k Fakültes#’n#n ses laboratuvarı var 
sess#zle!t#r#lm#! b#r laboratuvar. Öyle k# oradak# 
tek ses a$zınızdan çıkan ses yere dü!üyor, h#çb#r 
yansıma yok yansımanın sıfır oldu$u b#r mekan. 
Sonuçta bu #y# b#r mekan de$#l, #y# b#r duygu 
verm#yor #nsana herhalde de$#l m#? Hademe ded# 
k# “Hocam ben#m burada s#nek süpürmekten 
canım çıkıyor”, anlamadım neden#n# sonra ben#m 
akrabam olan oranın tekn#k !ef# ben s#ze anlatırım 
!#md# ded#. Me$erse s#nek havada uçarken g#dece$# 
yer# görmezm#!, g#den ses#n yansıyan dönü!üyle 
mesafey# görür g#der oraya konarmı!. S#nekler 
havada uçuyormu!, h#çb#r dönen ses yok önünde 
b#r büyük sonsuzluk var, uçuyor uçuyor, uçarak 
ölüyor, havada uçarak ölüyor.
GA: B#r kıssadan h#sse çıkartayım mı 
anlattıklarınızdan? "#md# Nez#h Bey’#n aslında 
yapılarındak# bu sayısız #ncel#kler, zerafetler, 
nüanslar, çok d#kkat ed#lmes# gereken ayrıntılar, 
her ayrıntı #ç#n çok uzun dü!ünen b#r m#mar ama 
konu!malarında da aynı !ey var, sözcük seç#m#nde 
de$#l m#? %nanılmaz b#r #ncel#k, nüans; neyse ben 
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buradan b#r!eye d#kkat çekmek #st#yorum hadd#m 
olmayarak. Bu her projen#n arkasında çok uzun 
süreler var, yılları yapılara bölünce #nanılmaz 
b#r b#lg# b#r#kt#rme var, yan# nereden b#l#yorsun 
d#ye sorulamayacak. Tekn#k b#lg# var, malzeme 
b#lg#s# var, çok büyük soru!turmalar var; sonuçta 
hayran oldu$umuz b#ç#mler çıkıyor kar!ımıza. "u 
anda herkes#n #sted#$# güzel b#ç#m, farklı b#ç#m 
yaratmanın arkasında rasyonel nedenler var Nez#h 
Bey’de. Halbuk# yanlı! b#r #nanç oldu$unu ben 
sez#yorum, b#lm#yorum s#z katılır mısınız? “Aman 
m#mar çok fazla b#lmes#n, yaratıcılı$ı ölür.” Bunu 
ben kula$ımla duydum, aman fazla b#lmes#n 
m#mar, yan# yapı b#lmes#n, malzeme b#lmes#n 
yaratıcılı$ı ölür. Bence m#marlık e$#t#m#n#n 
arkasında böyle b#r yanlı! dü!ünce var. Yan# b#r 
tutukluk h#ssed#yorlar ortamda, ama bu ortamda 
pekala Nez#h Bey g#b#, "evk# bey g#b# öneml# 
m#marlar yet#!t# ama bunları yeterl# görmüyorlar 
belk#, onları örnek almıyorlar, yen# b#r yöntem 
kend#ler#ne bel#rlem#!ler. Aman çocukların 
tutuklukları fazla b#lg#den, yapı b#lg#s#nden, 
stat#k b#lg#s#nden, malzeme b#lg#s#nden gel#yor, 
onları bırakalım da çocuk yaratıcı olsun, sıfırdan 
kend#n# özgür h#ssets#n k#. Halbuk# tam ters#ne 
olaca$ını dü!ünüyorum. Bu hak#katen, arkasında 
b#lg# b#r#k#m# olmayan b#r yaratıcılık. Bence fazla 
olamıyor, #!te o zaman tab# alıntılar ba!lıyor, 
form öne çıkıyor, b#rb#r#ne benzemeye ba!lıyor ve 
tüken#yor form aslında, kolay da tüket#l#yor.
Madem gençl#k fest#val#. Nez#h Bey 26 ya!ında 
ve kapak, o zamank# tek derg# muhtemelen, 
Ark#tekt tek m#marlık derg#s#, 1947 yılı ve o yıl 
yapılmı! olasılıkla Türk#ye’dek# #lk özel m#marlık 
yarı!ması. O yıl aslında b#zde büyük b#r dönüm 
noktası duruyor orada. Çünkü Ankara’da o yıla 
kadar onaylanmı! resm# b#r m#mar# var, #k#nc# 
ulusal ded#$#m#z. Total#ter m#marlı$ın #zler#n# çok 
yo$un olarak bulunduran m#marlık ve bu devlet 
destekl# b#r m#marlık, resm# m#marlık deneb#l#r 
buna. Aynı sene yapılan Sultanahmet’tek# Adl#ye 
Sarayı yarı!masında b#rdenb#re Bayındırlık 
Bakanlı$ı veya daha ba!ka b#r merc#den “hayır bu 
m#marlı$ı artık #stem#yoruz” den#yor. H#ç k#mseye 
ödül ver#lm#yor. Yen# b#r!ey #st#yor devlet. Bu 
a!amanın hemen arkasından b#rkaç ha&a sonra da 
bu yarı!ma #lan ed#l#yor. Karaköy’dek# Alemdar 
karde!ler b#nası muhtemelen #lk özel yarı!ma, 
Nez#h Bey burada b#r#nc# oluyor. Nez#h Bey’#n 

b#r#nc# projes# uygulanmamı!. Bu ayrıntıya g#rmey# 
kend#s# de #stem#yor. Tab# !#md# bu yapılsaydı 
tab# k# çok #sterd#m ama ba!ka b#r!ey var burada. 
D#$er yarı!macılar da aynı açıdan perspekt#+er 
ç#zm#!, 26 ya!ındak# Nez#h Bey’#n perspekt#f# 
d#$erler#nden çok farklı çünkü orada b#z cadde 
mekanını, kentsel mekanı, #nsanı saran b#r mekanı 
görüyoruz. Cadden#n kar!ısındak# aydınlık yapılar 
bütün çevrey# kapatıyor, #nsanlar dola!ıyor, ön 
plana b#rkaç #nsan koymu!. D#$erler#nde kar!ısı 
yok cadden#n; büyük b#r otoyol #zlen#m# ver#yor, 
b#rkaç karaltı var sadece, kente benzemeyen b#r 
mekan. Nez#h Bey 26 ya!ında b#r kentsel mekan 
kurgusu kurmu!, bunu ben !eye benzet#yorum, 
Do$an Kuban’ın b#r ayrımı var, %stanbul’dak# #k# 
farklı yakla!ım, b#r#s# Kırdar, d#$er# Menderes 
d#yor. Nez#h Bey’#nk# Kırdar yakla!ım g#b#, yan# 
b#r kentsel mekanın, Avrupa’ya benzer b#r kentsel 
mekanın #ç mekan olarak görülmes# g#b# b#r!ey.
Nez#h Bey’#n tar#h# yapının yanındak# b#r yapıyla 
#lg#l# dü!ünces# !öyle; “B#ç#m alınmayacak”, zaten 
ba!ından ber# formal#zme kar!ı onu anlatıyor, 
daha der#n b#r!ey arıyor Nez#h bey. 3 yıl önce 
Ankara’dak# yapıda oldu$u g#b#, kısa süre önce 
yapılmı! yapıya saygılı, yanındak# yapıya çok 
saygılı, onunla k#!#l#kl# b#r #l#!k# kurmak #st#yor, 
hem b#ç#m# almıyor, çünkü esk# b#r yapıdan 
b#ç#m almak onu a!a$ılamaktır d#ye söylüyor. 
Çok karma!ık b#r #l#!k#s# var Nez#h Bey’#n tar#hle. 
Ça$da!lık #ç#n tar#h n#ye gerek#yor, tar#h b#lg#s# ve 
s#z#n b#lg#n#z çok der#n anladı$ım kadarıyla. Rölöve 
yaparak daha çok, çabayla, emekle yapılan b#r!ey.
NE:%Sorular zor ama cevap vermeye gayret edey#m. 
B#r kere buradak# mekan kurgusu, dı! yerle!me 
belk# de ben#m 13 ya!ında güzel sanatlar b#rl#$#nde 
resm# üye k#ml#$#mle falan üye olmamdan 
kaynaklanıyor. Çallı %brah#mler, Ayetullah 
Sümerler ve 12-13 ya!ında ordaydım. Ve b#r!ey 
daha söyley#m s#ze, yarın Turgut’a [Cansever] da 
söylers#n#z, hayatta #lk kıskandı$ım #nsan Turgut 
olmu!tur. Ben güzel sanatlar b#rl#$#ne üye oldum ve 
ressamım, baya$ı #y# b#r ressamım. Çallı bana derd# 
k# sen#n ya!ındayken b#z nerede sen#n g#b# res#m 
yapalım. Ben res#mler#n kapı!ıldı$ı yan# devlet 
res#m serg#s#ne veya Galatasaray L#ses#’nde açılan 
serg#ye, b#rl#$#n serg#s#ne ne gönderd#mse satıldı. 
Koleks#yonumda satılmaz d#yerek kurtardı$ım 
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b#rkaç resm#m var el#mde o kadar ve her res#mden 
sonrada hüngür hüngür a$ladım. Belk# o res#m 
ben# çevre #çer#s#nde bulunmaya sevkett# ve o 
bulunmanın anlatılmasına sevkeden yanım odur. 
S#z#n asıl sorunuz tar#ht# de$#l m#?
GA: O b#raz karma!ık b#r!ey olab#l#r fakat ba!ka 
b#r!ey sorayım. S#z n#ye kend# terc#h#n#zle %talya’ya 
g#tt#n#z. Yan# o sırada ba!kaları Almanya’ya 
g#d#yordu. M#lano’ya g#tt#n#z ve G#o Pont# #le 
beraber çalı!tınız. S#z döndükten sonra ünlü P#rell# 
gökdelen#n# yaptı.)%talya’yı neden #sted#n#z?
NE:)Bakınız !öyle b#r!ey de oldu ODTÜ yen# 
kurulmu!tu, ben# oraya hoca almak #sted#ler.
GA: Döndükten sonra mı?
NE:)Daha evvel. Amer#kalı b#r dekan gelm#!t# ba!a, 
sen# Amer#ka’ya gönderece$#m ded#. “Hemen 
gönder#r#m sen# ded#, yanlı! anlama sadece %ng#l#zce 
ö$renmen#z #ç#n, ba!ka b#r!ey #ç#n de$#l. Sen# burda 
b#z hoca olarak #st#yoruz.” ded#. “Ben maalesef 
gelemeyece$#m” ded#m çünkü %talya’ya g#tmek 
ben#m saplantımdı.
GA:)Pek# n#ç#n?
NE:)Belk# res#mden de gelen b#r duygu olab#l#r, 
sanat ülkes# d#ye. Ve oraya g#tt#m ve h#çb#r #!#me 
de yaramadı d#l olarak. Hatta %talyancayı #y# 
ö$renmek #st#yorum d#ye g#tt#m ve f#loloj# bölümü 
sadece Roma’da vardı. Bana b#r del#kanlı tavs#ye 
ett#ler f#loloj# bölümünden, o del#kanlı Türkçe 
ö$renmeye çalı!ıyor, Almanca, %ng#l#zce, Fransızca 
ve b#rsürü d#l b#l#yor. Hayatını yabancı d#lde 
yazı yazarak kazanan b#r genç. Ben do$ru dürüst 
%talyanca ö$renece$#m d#ye o çocukla beraber 
ya!adık. B#lm#yorum yan# ama ondan sonra 
%talyanca h#çb#r #!#me yaramadı. Türk#ye’de ben#m 
ya!ımdak# #nsanların yabancı d#l d#ye b#ld#kler# !ey 
Fransızcadır ba!ka yoktur.
GA: Ama Almanya’ya g#denler var, Kemal Ahmet 
Bey, Kemalett#n Söylemezo$lu…
NE:%G#denler var, Türk#ye’de okutulmadı. B#r tek 
Alman L#ses#’nde okutulmu! olab#l#r belk# o zaman. 
Türk#ye’de, Türk l#seler#nde yabancı d#l sadece 
Fransızcaydı, sonradan Almanca geld#, sonradan 
%ng#l#zce geld#. "#md# artık bana davet#ye gel#yor 
%ng#l#zce, #s#mler, seyler, tabelalara bakıyoruz 
%ng#l#zceye çok yabancı kaldım. Neyse bunlar öneml# 
!eyler de$#l veya çok öneml# !eyler belk# de…

GA: Pek# o zaman b#r soru daha sorab#l#r m#y#m 
s#ze? Bu çatı atölyeler#, yan# Nez#h Bey’#n Ta!kı!la 
#ç#nde yaptı$ı mekanları b#raz hatırlayalım 
#stersen#z. 109’u herkes b#l#yor. Her yıl ben b#r kere 
orada Bauhaus konusu geld#$#nde hemen sınıfa 
Nez#h Bey’den bahseder#m.
Uzun kenarında Ta!kı!la’nın #k# tane çatı atölyes# 
var, b#r tanes# yen#lend#. S#z#n yaptı$ınızla o yen# 
yapılan arasında b#r fark var. O da çok açık !öyle 
görünüyor; Avlunun den#z tarafındak# kenarından 
baktı$ımızda s#z#n atölyeler#n#ze da#r h#çb#r!ey 
görem#yorsunuz. Öbür tara&a, kar!ı kapıda durup 
den#z tarafındak# atölyelere baktı$ınızda b#r 
alum#nyum cephe var. S#z nasıl yaptınız bunu? 
Daha do$rusu n#ye s#z böyle yaptınız? Acaba s#z#n 
bu tasarıma ba!lama a!amanız mı?, hep küçük 
kotlarla, ç#zg#lerle m# ba!lıyorsunuz?
NE:)Evet do$ru. Ytong’u dü!ey eleman olarak 
kullandım orada.1 metre aralık, kapı arası tekrar 
kapının oradan gel#yor, tavanda da gene Ytong var. 
Yan# orası ah!aptı, çatı arası vardı zaten ama ben 
onları böyle kag#rle!t#rd#m.
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GA: O çel#k tasarımı da s#z m# yaptınız? Yan# 
sütunlar, k#r#!lerle ba$lantılar, çok nar#n b#r 
tasarım. 16 cm, ben ölçtüm kar!ıda yen# yapılanda 
50 cm sarkıyor k#r#!ler #nsanın kafasının üzer#nden 
uçuyor.
Aydan Balam$r: Bu arada korkutucak deprem 
gerçe$# g#rd# hayatımıza.
GA:%Evet de yan# acaba depreme kar!ı daha mı 
kuvvetl# oldu ondan em#n de$#l#m. Tam ters# g#b# 
gel#yor bana hatta. B#r de b#r!ey daha var, kotlar. 
Yan# tab# ayrıntıların m#marı aynı zamanda 
Nez#h Bey…
NE:)Anahtarı teferruattadır…
GA: B#na b#lg#s# kürsüsünün #ç tasarımını, 
merd#venler#n#, asma kata çıkan merd#venler#n#, 
herhalde onları da s#z yaptınız. Restorasyon 
Kürsü’sü de m# s#z#n?
NE:)Orada yaptıklarım, !#md# b#le ho!uma g#d#yor 
onu dü!ününce. Yan# tu$lalar var, del#kl# tu$lalar 
yanında d#!ler var. O d#!lere çubuklar gömdüm, 
arasına beton döktürdüm ama üstüne böyle z#gzag 
g#den dem#r kaynattım #k# tarafa do$ru açılan, 
ondan sonra ondan önces#ne de, onun altından 
#t#baren o çubukları uçlarının #ç#ne soktum. 
Tu$laları yerde hazırladım 50 cm, kaç cm gen#!l#kte 
!#md# hatırlamıyorum o gen#!l#kte dondurulmu! 4 
tane, 3 tane tu$la onların herb#r#n# #k#s#ne d#zd#m 
sonra üstüne b#r !ap döktüm. 
Üst kat dö!emes# kag#r olarak b#tt#. Kag#r 
olmasını çok #st#yordum ayak ses#, darbe ses# 
falan çok kötü mekanlar kullanılıyor, bamba!ka 
#nsanlar kullanıyor üstel#k aynı anda tek b#r k#!# 
kullanmıyor. Onun #ç#n o patent ben#md#r.
Konuk:)M#marlık Fest#val#’n#n teması “Haf#f ama 

A$ır” yan# genç m#marların ya!adı$ı sorunlar. S#z 
de o dönemlerden geçerek buralara geld#n#z, ne 
tavs#ye ed#yorsunuz genç m#marlara?
NE:)%lk sözüme ba!larken söyled#$#m g#b#, 
elver#!l#l#k sözcü$ünü en gen#! kapsamı hem 
duygusal, hem #!levsel, hem f#nansal yan# 
her bakımdan elver#!l#l#k olarak alıp onun 
gerekl#l#kler#n# yer#ne get#rerek yola çıkmak lazım. 
Burada b#r alıntı vardı, m#marın yet#!mes#nde 
temel sorun sorgulama alı!kanlı$ının yaratılması. 
Hek#m olmak #ç#n de, hak#m olmak #ç#nde öneml# 
b#r b#lg# b#r#k#m# gerekl#. M#marlıkta ö$ren#lmes# 
gereken #se soru. Sözcük anlamıyla b#lg# a$ırlıkta 
de$#l, cevabı de$#l soruyu b#lmek. Soru sormasını, 
soru üretmes#n#, sorgulamasını ö$renmek gerek. 
Ney#n nelere neden olab#lece$#n#. Olması #stenen#n 
ve olmaması #stenen#n sınırlarını soru!turmak, 
olumsuzlukların üstüne g#tmek, k#!#l#kten k#!#l#$e 
g#r#p senaryolar yaratarak ya!amak ve görmek. 
Yan# ben kend#m# !öyle, !unun yer#ne koyarım, 
bu kadar bas#t. Önlemler#n# almak, uzla!tırmak ve 
her!ey#n yolunda oldu$undan ku!ku kalmayana 
dek kusursuzu aramak ve bazen kaçınılmazı 
aramak. Bu daha bas#t de$#l ama. B#r moda 
derg#s#ne katalo$a bakar g#b# #llüstrasyon yoluyla 
l#teratür #zlemek ve yepyen# tar#h# dekorlar 
yaratmak ancak D#sneyland c#ns# b#r göster#d#r 
ve !akadır. Oysa m#mar# çok c#dd# b#r #!t#r ve b#r 
kent bütünüyle s#rk de$#ld#r. Bugün m#mar#de b#r 
kültürel k#ml#kten de$#l, b#r kültürel k#rlenmeden 
söz ed#leb#l#r, dem#!#m b#r tar#hte.
"P: Bu söyled#$#n#z dem#n bahsett#$#m#zle çok 
#l#!k#l# bence, b#razcık oraya do$ru g#d#leb#l#r.
NE:)Gençl#k merkez#nde ya!amsal b#rl#ktel#k, 
ö$renc# yurdu g#b# b#r !eyd#. Ya!amsal b#rl#ktel#k, 
sayısal b#r aradalıktan ötede k#!#sel varlı$ı ve 
özgürlü$ü de yaratacak b#r sosyokültürel kurgu 
olarak b#r okunurluk ta!ımaktadır. Bu n#tel#k 
varlı$ı ve algılanab#l#rl#$# ölçüsünde vardır ama 
öyle h#ssetm#yor #nsan kend# kusurlulu$unu. 
Varlı$ı ve algılanab#l#rl#$# ölçüsünde b#r yandan 
k#!#sel özgürlük ve güven duygusunu, hem 
özgürlük hem güven, mahallede öyle, mahalleyle 
#lg#l# de. Öte yandan sorumluluk ve payla!ma 
duygularını b#rl#kte yaratacak ve canlı tutacak, bu 
hedefe get#ren yolda sa$lıklı b#r ya!amsal kurgu 
#le m#mar# mekansal kurgu öyles#ne #ç#çed#r k# 
b#rb#r#n#n sebep ve sonuçları olarak açıklanab#l#rler.
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GA: Yan# bu söylenenler yalnız teor#k la+ar de$#l, 
uygulama da gerçekten bunlar. Yan# bu, ya!amın 
tanımıyla uygulamanın yakla!ımı arasında b#r 
büyük benzerl#k var Nez#h Bey’de.
NE:)Ben tesadüfen Eyüp’te do$mu!um, hayatımın 
b#r kısmını Eyüp’e adadım. Ç#çek üreten b#r 
belde olmasına mukab#l !#md# kokusuyla, çok 
kötü durumlar do$mu!, ama ben orada, oranın 
hastalıklarını tedav# edecek konular gündeme 
get#rd#m. Bu arada mesela adak yer#, b#tmek üzere 
#n!aatı. Yer#n altında, rampalar #n#yor a!a$ıya 
k#mse görmüyor kes#m#, tem#zl#$#, ona a#t b#r küçük 
otopark var tepey# oyarak yaptı$ım b#r yerde.
Yan# bütün yapısıyla ça$da! mekanları kullanan 
b#r adak yer#, adak kes#m yer#, sokakta ç#ngeneler#n 
böyle ba$ırsak tem#zleme dekoru kalkmı! oluyor. 
Esk#den Cülus törenler#n#n yapıldı$ı sokakta 
bostan #skeles# de d#yorlar !#md# böyle b#r yerde 
ba$ırsak kes#yorlar, ç#ngeneler kapı!ıyor, pol#sler 
karı!ıyor, kavgalar ba!lıyor, böyle b#r durum vardı 
onu kaldırdım mesela. Onun g#b# ba!ka b#rçok 
konuyu, n#kah da#res#, sünnet sarayı b#lmem 
bunun g#b# konular var. Otopark yapıyorum, oraya 
yolları dı!arıdan mezarlıkların altından geç#rd#m, 
Menderes gelm#! b#r bulvar açmı!, fren# kopan 
araba do$ru, b#r türbeye çarpıyor. Onu 60 cm 
kaydırdım. Beyo$lu’na do$algaz g#d#yor, Eyüp’ten 
geç#yor, çünkü o Menderes’#n yaptı$ı yolu hazır 
bulmu!lar oradan kazarak gelm#!ler. Felaket !eyler 
var yan# onların b#r kısmını yoked#yorum,
GA: Ba!ka !eyler de vardır herhalde, sadece Eyüp 
mü !u ara #!#n#z?
NE:)Ben b#r ara Süleyman#ye’yle u$ra!tım 
b#l#yorsunuz UNESCO kapsamında.
GA:)O da öneml# b#r çalı!madır, maalesef 
uygulanmadan kaldı 83 yılında. Henüz daha 
mümkünken. Dı! destek de var ama Türk#ye’de 
h#ç #lg# olmadı$ı #ç#n kalıyor. Süleyman#ye’de hala 
konaklar var, aradak# bo!luklara Nez#h Bey özel 
duyarlılı$ı #le yapılar yerle!t#rd#.
NE:)Ben ö$renc#lerle çalı!ıyorum derste, b#r#s# 
geld# ded# k#, hocam s#z bu b#nayla u$ra!ıyorsunuz 
ama bu yıkılıyor ded#. “Yapmayın ded#m, çocuklar 
bunlar ün#vers#ten#n #st#mlak ett#$# yerler, oraları 
gençl#k merkezler# olarak yan# ö$renc# yuvası 
hal#ne get#r#yorum. Çünkü bugün öyle b#r konak 
b#r a#leye tahs#s ed#lemez, her katına ba!ka b#r a#le 
de yerle!t#r#lemez ama ö$renc# #ç#n o #deal b#r yuva. 

Orada b#r abla, b#r teyze, b#r ya!lı n#ne, neyse yan# 
oranın onlar büyükler# olacak, sen#n b#r!ey#n var 
söyle bana d#yecek b#r #nsan olursa orada da gençler 
o odalarda güzel güzel uyuyacaklar, çalı!acaklar. 
"#md# bunları b#r duygu, b#r mutluluk #çer#s#nde 
yer#ne get#r#rken ö$renc#ler#mle çalı!ıyoruz b#naları 
bu hale get#rmek #ç#n. B#r#s# b#r b#na yıkılıyor ded#, 
yok canım yıkılır mı ün#vers#ten#n? Evet ded# 
yıkılıyor !#md# oradan gel#yorum. Pek# ded#m, 
arabam da yok, had# taks#ye para verd#m g#tt#m. 
B#r de baktım hak#katen #çer#de b#r adam #k# katı 
yıkmı! ah!ap b#nanın, hala durur o b#na öyle. Amele 
yıkıyor, !#md# ben o adama ne d#yey#m?

– Ne yapıyosun ded#m, 
– Yıkıyorum ab# ded#, 
– Yıkıyorsun ama ded#m, n#ye yıkıyorsun? 
– Gösterd#ler bunu yıkacaksın ded#ler, 
– Neden ded#m, ya sen yanlı! b#r #! yapıyorsun 
b#l#yor musun? Sen yanlı! b#nayı yıkıyorsun 
yahu, ben# karakoldan aradılar. Ne yapaca$ız 
!#md# ded#m? Sen topla tasını tara$ını g#t ba!ının 
çares#ne bak ded#m, 
– Pek# ab# ded# hemen.

Adamı tek ba!ına yapsın d#ye götürüverm#! 
müteahh#t, Müteahh#te de bütün sokakları k#m 
götürü verm#!? %stanbul Ün#vers#tes# Edeb#yat 
Fakültes#, b#lmem tar#h kurumları heps# orada 
yet#!m#!, oradan olan b#r fakülte efend#m !unu 
dem#!ler; “B#ze arsa olarak tesl#m edeceks#n#z.”
G#tt#m do$ru rektöre “s#z# mahveder#m, yakarım, 
!öyle yaparım, böyle eder#m.” Orada kapılarına bu 
b#na tar#h# eserd#r, !#md# hala asılı duran yazıyı, 
yazdırdım, kapısına astırdım bütün o b#naların ama 
ondan sonra yaktılar. Yaktılar bütün o b#naları, n#ye 
yakıyorlar b#l#yor musunuz? Otopark yapmak #ç#n.
B#r ba!ka zaman tekrar g#tt#k kapıyı açtıraca$ım 
kapılar k#l#tl# ve konaklardan b#r#n#n kapısını zorla 
açtık, aya$ıma #lk çarpan neyd# b#l#yor musun, b#r 
enjektör.. Esrarke!ler pencereden g#r#yorlarmı!, 
yerde ambalaj mukavvası, açılmı! kutular yatak 
hal#ne get#r#lm#! onların üstünde yatıyorlarmı! 
ve a!a$ıdak# #nsanlar evet ded#ler b#z buradan 
geçmeye b#le korkuyoruz ded#ler. Yan# böyle b#r!ey 
hala o öyle duruyor, hala ün#vers#te bunun sah#b# 
de$#l ve b#lm#yorum ne olacak? Nasıl anlatılacak 
b#lm#yorum, top s#zde.
GA:)Hocam hep#m#z adına çok te!ekkür eder#m. 
Çok güzel b#r ö$leden önce geç#rd#k sayen#zde.



2 0 Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

M#mar, e$#t#mc# ve ressam Nez#h Eldem’#n 
(1921-2005) yakla!ık 50 b#n belgeden olu!an 

özel ar!#v#n#n sayısalla!tırma ve kataloglama 
çalı!maları 2019 yılında SALT Ara!tırma tarafından 
üstlen#ld#. Kısm# tasn#f#n# a#les#n#n gerçekle!t#rd#$# 
bu zeng#n koleks#yon, Eldem’#n tasarım ve 
uygulamaları, #dar# ve akadem#k faal#yetler# #le 
k#!#sel ve meslek# hayatına da#r yazılı doküman, 
proje, ç#z#m, foto$raf ve d#$er b#rçok türde ar!#v 
materyal#n# bünyes#nde bulundurmaktadır. Bu 
belgeler, Kalebodur’un1 deste$#yle yürütülen 
*Tu$çe Kaplan lisans e$itimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi "ehir ve Bölge 
Planlama Bölümü’nde, yüksek lisans e$itimini Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent 
Çalı!maları Programı’nda tamamladı. 2019’dan bu yana SALT Ara!tırma ve Programlar 
bünyesinde Mimarlık, Tasarım ve Sanat Ar!ivleri sorumlusu olarak görev yapmakta. 

ar!#v çalı!maların tamamlanmasının hemen 
ardından M#marlık ve Tasarım Ar!#v# kapsamında 
ara!tırmacıların er#!#m#ne açılmaktadırlar. Bu 
süreç zarfında SALT Ara!tırma ayrıca Eldem’#n 
ça$da! Türk#ye m#mar#s#ndek# yer#n# ve önem#n# 
farklı okumalar ı!ı$ında ele almakta. Buna 
yönel#k olarak gel#!t#r#len; konu!ma, söyle!#, 
blog yazısı, ar!#v sunumlarından olu!an ve adını 
Sev#nç Had#’n#n, Eldem #ç#n kullandı$ı “uç bey#” 
(Had#, 2020) n#telemes#nden alan  M#marlı$ın 
Uç Bey# Nez#h Eldem program d#z#s#yle Eldem’#n 
m#marlık, !eh#rc#l#k, restorasyon ve müzec#l#k 
anlayı!larıyla #ç mekân tasarımına verd#$# önem 
tartı!maya açıldı. Kamu programları d#z#s#n#n #lk 
etabı olarak 2020 Kasım ayında gerçekle!t#r#len, 
U$ur Tanyel# ve Bülent Tanju söyle!#s#, Eldem’#n 
m#mar, tasarımcı ve akadem#syen k#ml#$#; e$#t#me 
yakla!ımı ve yapılarında ayrıntılara d#kkat#; 1950’ler 
ve 1960’lar %talyan m#mar#s#yle ortaklıklarıyla 
Türk#ye m#marlık tar#h#ndek# yer#n# de$erlend#rd# 
(Tanyel# ve Tanju, 2020). B#r E$#tmen Olarak 
Nez#h Eldem adlı #k#nc# bulu!mada %stanbul 
Tekn#k Ün#vers#tes#’nde Eldem’#n ö$renc#s# olan 
Arzu Erdem, Ay!e Orbay ve Han Tümertek#n b#r 
e$#tmen olarak Eldem’#n katkılarını ve m#marlık 
anlayı!ından ö$rend#kler#n# aktardı (Erdem, 
Orbay ve Tümertek#n, 2021). 2021 Mart ayında 
gerçekle!t#r#len, Nez#h Eldem’#n M#marlı$ına 
Bakı! ba!lıklı sunum ve söyle!# d#z#s#nde M#mar 
Beysun Mert, Eldem’#n m#mar#de #!lev ve b#ç#m 
yakla!ımları, malzeme ve detay kullanımının yanı 
sıra, kurdu$u #! b#rl#kler#n# Elya+ı Ç#mento A.". 
(bugün Karamancı Hold#ng) Yönet#m Merkez#’n#n 
tasarım sürec# üzer#nden detaylandırdı. Aynı 
bulu!mada Ara!tırmacı Ahmet Dönmez, #n!a 
eden#n dey#!#yle geleneksel olanı takl#t ederek 
a!a$ılamayan Z#raat Bankası Karaköy "ubes# Ek 
B#nası ve çevres#ne da#r b#r okuma gerçekle!t#r#rken, 
Ara!tırma görevl#s# Taybu$a Aybars Mamalı, 
Türk#ye %! Bankası’nın m#marlarla çalı!ma b#ç#m# 
açısından Eldem’le #l#!k#s#ne ve m#marın bu kurum 
#ç#n ürett#$# projelere da#r ar!#v belgeler# e!l#$#nde 
b#r de$erlend#rmede bulundu (Mert, Dönmez ve 
Mamalı, 2021). Nez#h Eldem’#n Müze M#marlı$ı 
adlı b#r sonrak# söyle!# aynı yılın Haz#ran ayında 
tamamlandı. Bu bulu!mada Prof. Dr. Ay!en Sava! 
ve Prof. Dr. Namık Erkal, dola!ım kurgusundan 
** Emre Yurdakul lisans ve yüksek lisans e$itimini mimarlık alanında Politecnico di 
Milano’da tamamladı. SALT Ara!tırma ve Programlar bünyesinde Mimarlık, Tasarım 
ve Sanat Ar!ivleri sorumlusu görevini üstlendi. 2020 yılından itibaren Università Iuav 
di Venezia Mimarlık Tarihi Bölümü’nde doktora çalı!malarını sürdürmekte.)

Ar!ivin/in 
Gözünden 
Nezih Eldem

Prof. Nez#h Eldem

Tu$çe KAPLAN, Emre YURDAKUL
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ı!ıklıklara ve te!h#re, Eldem’#n bütüncül m#mar# 
anlayı!ının örnekler#ne sah#p Esk# "ark Eserler# 
Müzes# ve Harb#ye Askerî Müzes#’n# müze m#marlı$ı 
tar#h# ve müzeoloj# bakımından de$erlend#rd# (Sava! 
ve Erkal, 2021). Söyle!#lere paralel olarak, Eldem’#n 
%TÜ Ta!kı!la B#nası #ç#n tasarladı$ı 109 numaralı 
amf#de, 6 Kasım 1984’te gerçekle!t#rd#$# Mekân 
Örgütlenmes# ders#n#n, as#stanı Argun Dündar’ın 
aldı$ı ses kaydı ve b#r d#$er as#stanı Mel#h Kam#l’#n 
kurgusuyla hazırlanan v#deosu da bu program 
kapsamında SALT Galata’da sunuldu. 4 Ek#m 
2021 Dünya M#marlık Günü’nde #se, Eldem’#n 
ar!#v#nden yakla!ık 4 b#n belge arch#ves.saltresearch.
org üzer#nden çevr#m#ç# er#!#me açıldı. Ar!#v, 
Eldem’#n %stanbul Tekn#k Ün#vers#tes# bünyes#nde 
gerçekle!t#rd#$# projeler #le çe!#tl# müze, konut ve 
of#s yapılarına da#r yazılı ve görsel belgeler# #çer#yor. 
1980’l# yılların ortalarına kadar “UNESCO Uzmanı” 
sıfatıyla koruma ve p#lot proje çalı!maları yürüten 
m#marın etk#n rol aldı$ı Süleyman#ye ve Zeyrek 
Koruma ve Yen#leme Projes#’n#n yanı sıra Eyüp 
Planlama Projes#’nden ç#z#m, yazı!ma ve foto$ra+ar 
ar!#v#n öneml# b#r kısmını te!k#l etmekte.

Eldem’$ ar#$v$ üzer$nden okumak
Eldem’#n m#mar# çalı!malarına da#r ar!#vde yer 
alan belgeler#n büyük bölümünü herhang# b#r 
ba!lı$a, ölçe$e veya tar#he sah#p olmayan esk#zler 
ve proje ç#z#mler# olu!turmakta. Tasn#+eme ve 

sayısalla!tırma #!lemler# sürec#nde gün yüzüne 
çıkarılan bu ar!#v malzemeler# aynı zamanda 
m#marın tasarım prat#$#n#n a!amaları ve 
kapsayıcılı$ı hakkında #puçları vermekted#rler. 
Eldem’#n ç#z#mler# ayrıca b#tmek tükenmeyen 
tasarlama arzusunun ve en ufak detaya hükmetme 
end#!es#n#n net#celer# olarak da de$erlend#r#leb#l#r. 
Örnek olarak, Z#raat Bankası’nın Karaköy "ubes# 
#ç#n tasarlanan ve yapımı 1972 yılında tamamlanan 
ek b#naya da#r ç#z#mler, Eldem’#n b#r projey# ele 
aldı$ında b#rb#r#nden çok farklı çözümü göz 
önünde bulundurdu$unu kanıtlar n#tel#kted#rler. 
Bu projeye da#r ar!#vde yer alan ve Eldem’e a#t 
oldu$u dü!ünülen tar#h# bel#rt#lmem#! b#r perspekt#f 
görünü!, m#marın tasarım a!amasındayken ek 
b#nayı çok farklı b#r !ek#lde tahayyül ett#$#n# açıkça 
göstermekted#r (Res#m 1). Ç#z#m, uygulanacak olan 
modern#st karakterdek# projen#n aks#ne (Res#m 2) 
Avusturyalı m#mar Alexander Neumann tarafından 
XX. yüzyılın ba!larında W#ener Bankvere#n %stanbul 
!ubes# olarak tasarlanmı! ana yapının (Sams#nger, 
2010: 481) neoklas#k üslubunu tekrarlayan b#r 
#lave bloku tasv#r etmekted#r. Her ne kadar bu 
de$#!#k yakla!ım hayata geç#r#len proje #le b#ç#msel 
anlamda kes#n b#r zıtlık #ç#nde olsa da, esk# yapıyı 
referans alma ve tar#hsel çevreye duyarlı b#r tasarım 
yaratma kaygısı bakımından benzerl#k ta!ımaktadır. 
Eldem’#n projes#nden yakla!ık on yıl önce meydan 
gen#!letme çalı!maları neden#yle yıkılan, %talyan 
m#mar Ra#mondo d’Aronco’nun eser# Merz#fonlu 

Nez#h Eldem, ‘Z#raat Bankası Karaköy "ubes#’, perspekt#f görünü! (SALT Ara!tırma, Nez#h Eldem Ar!#v#, TNEPKRKD001001).
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Kara Mustafa Pa!a Cam##’n#n aynı ç#z#mde yer 
alması da ayrıca b#r merak konusudur.)
Ar!#vde yer alan ve #lk bakı!ta efemera sayılab#lecek 
b#rçok belge Eldem’#n m#marlık prat#$#n#n gel#!#m# 
ve a!amaları hakkında öneml# b#lg#ler sunmaktadır. 
M#mar# anlayı!ında öneml# etk#ler bırakacak %talya 
deney#m#n#n #zler#n# m#marın özel ar!#v#nde bu 
tür dokümanlar aracılı$ı #le sürmek mümkündür. 
1952 yılında b#r ara!tırma projes# kapsamında 
%stanbul Tekn#k Ün#vers#tes# tarafından M#lano’ya 
gönder#len Eldem, %talyan m#mar ve tasarımcı G#o 
Pont#’n#n Alberto Rossell# ve Anton#o Fornarol# 

#le henüz kurdu$u stüdyosunda çalı!ma #mkânını 
yakalayacaktır. Pont#’n#n tasarımlarının tar#h# 
referanslardan yava! yava! uzakla!ıp daha yen#l#kç# 
b#r ç#zg#ye oturdu$u bu döneme Eldem b#r#nc# 
elden tanıklık edecekt#r. %k# yıl sürecek bu kısa 
ama bel#rley#c# deney#m genç m#marın #ler#k# 
profesyonel ya!amında malzeme seç#m#nde ve 
kullanımındak# t#t#zl#k #le endüstr#yel tasarıma olan 
#lg# olarak yansıyacaktır. 1954 yılında Türk#ye’ye 
temell# dönü! yapacak olan Eldem, sonrak# 
yıllarda da Pont# #le #let#!#mde kalmaya devam 
edecekt#r. Ar!#vde yer alan ve G#o Pont#’n#n kızı 
Let#z#a’nın dü$ününe #l#!k#n davet#ye #k# m#marın 
arasındak# #l#!k#n#n devamlılı$ının ve der#nl#$#n#n 
tanıklarından b#r#n# olu!turmaktadır 
Eldem’#n m#marlık anlayı!ında öneml# b#r #z 
bırakacak b#r d#$er k#!# de %talyan m#marlık 
tar#hç#s# ve kuramcı Bruno Zev# olacaktır. Sedad 
Hakkı Eldem’#n m#llî m#mar# denemeler# yaptı$ı 
dönemde Akadem#’de ö$renc#s# olan, ardından 
da %TÜ’de Stuttgart Ekolü’nün en öneml# 
tems#lc#ler#nden Paul Bonatz’ın as#stanlı$ını 
üstlenen genç m#mar, 1952 yılında %talya’ya 
gönder#ld#$#nde ö$rend#$# ve deney#mled#$# bu 
m#marlık ortamından #lk defa ayrılmaktadır. 
Ara!tırma programının detayları her ne kadar 

Z#raat Bankası Karaköy "ubes#, 1970’ler (SALT Ara!tırma, Nez#h Eldem Ar!#v#, TNEHKID001001).

G#o Pont# tarafından Nez#h Eldem’e gönder#len Let#z#a Pont# #le G#org#o Fra#-
l#ch’#n dü$ününe #l#!k#n davet#ye, 1959 (SALT Ara!tırma, Nez#h Eldem Ar!#v#, 
kataloglanmamı! belge).

Tu$çe KAPLAN, Emre YURDAKUL
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Bonatz tarafından bel#rlenm#! olsa da Eldem’#n 
#ncelemes# b#l#nçl# veya tesadüf# b#r !ek#lde bu 
programdan sapmalar gösterecekt#r. Zev# #le 
kar!ıla!ması bu öneml# sapmalardan b#r sayılab#l#r. 
O sıralarda %TÜ’de e$#t#m veren %talyan m#marlık 
tar#hç#s# ve restoratör Paolo Verzone’n#n muhtemel 
aracılı$ı #le tanı!tı$ı Zev#, Türk#ye’de hâlen 
geçerl#l#$#n# koruyan m#mar# anlayı!tan çok farklı 
b#r noktada kend#n# konumlandırmaktaydı. Frank 
Lloyd Wr#ght’ın ortaya koydu$u organ#k m#mar# 
f#kr#n#n Avrupa’dak# en m#l#tan savunucusu olan 
%talyan dü!ünür aynı zamanda azılı b#r klas#zm 
kar!ıtıydı. O güne kadar %k#nc# Ulusal M#mar# 
dönem#ne özgü tasarımlar ortaya koymu! Eldem 
#ç#n Zev# #le tanı!mak genç m#marın meslek# 
ya!amında öneml# b#r kırılma noktası te!k#l 
edecekt#r. 1954 yılında %stanbul’a dönü!ünde 
%talya’da gerçekle!t#rd#$# ara!tırma programının 
b#r net#ces# olarak sunaca$ı doçentl#k tez# bu 
kar!ıla!manın etk#ler#n# barındırmaktadır. Uzun 
b#r süred#r kayıp oldu$u dü!ünülen, ancak ar!#v 
çalı!maları sayes#nde tekrardan gün yüzüne 
çıkarılan Modern M#mar# ve %talya ba!lıklı 
bu tez aynı zamanda ça$da! %talya m#mar#s# 
hakkında yazılan #lk Türkçe kaynaklardan b#r#n# 
olu!turmaktadır (Res#m 4). B#bl#yografyasının 
hâlen kayıp oldu$u bu akadem#k çalı!ma, #lk 
baskısı 1950 yılında yayınlanan Bruno Zev# #mzalı 
Stor#a dell’arch#tettura moderna. Dalle or#g#n# 
al 1950 adlı k#tabın %talyan modern#zm#n# ele 
alan bölümü #le #çer#k ve kullanılan foto$ra+ar 
bakımından çok büyük benzerl#kler göstermekted#r 
(Zev#, 1950: 209-282).)
Nez#h Eldem Ar!#v#’nde yer alan b#r d#$er öneml# 

belge grubu, m#marın mezun#yet#nden vefatına 
dek uzun yıllar sürdürdü$ü e$#t#mc#l#k faal#yet#ne 
#l#!k#n dokümanlardan olu!maktadır. Eldem #lk 
olarak 1944 yılında Yüksek Mühend#s Mekteb#’n#n 
(YMM) M#marlık "ubes#’nde Rölöve ve Serbest 
Res#m ders#n# vermeye ba!lamı!, YMM’n#n %stanbul 
Tekn#k Ün#vers#tes#’ne dönü!türülmes#n#n hemen 
ardından da B#na B#lg#s# III kürsüsünde e$#t#m 
veren Alman m#mar ve profesör Paul Bonatz’ın 
as#stanlı$ını üstlenm#!t#r (Osmana$ao$lu %lmen, 
2007: 4, 8 ve 9). Daha sonra 1948’te yeterl#l#k, 
1954’te doçentl#k ve 1963 yılında da profesörlük 
unvanına hak kazanmı!tır. Ancak, Nez#h Eldem’#n 
Türk#ye’de m#marlık e$#t#m# alanında ayrı b#r yer 
ed#nmes# sa$layacak gel#!me 1970’ler#n ba!ında, 
öncülü$ünü üstlend#$# Mekân Örgütlenmes# ve 
Donatımı kürsüsünün kurulması #le gerçekle!ecekt#r. 
Ar!#vde yer alan Haz#ran 1981 tar#hl# sınav soruları 
Eldem’#n bu kürsüde verd#$# ders#n #çer#$# hakkında 
#puçları ver#rken, Bruno Zev#’n#n mekân ö$ret#s#n#n 
kend#s#n#n m#marlık anlayı!ı üzer#ndek# etk#ler#n# 
de kanıtlar n#tel#kted#rler (Res#m 5). %ç mekânını 
Eldem’#n tasarladı$ı, Ta!kı!la Kampüsü’ndek# 109 
numaralı konferans salonunda gerçekle!t#r#len 
dersler #!len#! bakımından da ö$renc#ler# #ç#n ayrı b#r 
üne sah#p olacaktır. Sınav sorularında da kar!ımıza 
çıkan “m#marlık ürünü su test#s#ne benzer” #fades#n#n 
b#r tür mottoya dönü!tü$ü bu bulu!malar (Yücel, 
1991: 101) Eldem’#n ders #ç#n özell#kle hazırladı$ı ve 
çe!#tl# ses, ı!ık ve görüntü ö$eler# #le gerçekle!t#rd#$# 
farklı mekânsal deney#mler #le özde!le!ecekt#r.
Büyük bölümünü Eldem’#n m#marlık ve e$#tmenl#k 
faal#yetler#ne da#r belgeler#n olu!turdu$u ar!#v 
aynı zamanda m#marın gençl#k yıllarına ve 

Nez#h Eldem, Modern M#mar# ve %talya (doçentl#k tez#), s. 84-85 (SALT Ara!-
tırma, Nez#h Eldem Ar!#v#, TNEDIV004047).

Nez#h Eldem’#n %TÜ M#marlık Fak. verd#$# Mekan Örgütlenmes# ders#n#n sınav 
soruları, Haz#ran 1981 (SALT Ara!tırma, Nez#h Eldem Ar!#v#, TNEDOC055001).
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Nez#h Eldem, %s#ms#z 
(SALT Ara!tırma, 
Nez#h Eldem Ar!#v#, 
TNED036001).
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sanatsal üret#mler#ne #l#!k#n ar!#v materyaller#n# 
de bünyes#nde bulundurmaktadır. Babası Sırrı 
Eldem’#n te!v#k#yle çok küçük ya!larda ç#zmeye 
ba!layan Eldem; "evket Da$, %brah#m Çallı, Sam# 
Yet#k g#b# ressamlarla yakın #l#!k#ler kuracak ve 
henüz 14 ya!ındayken üyes# olaca$ı Güzel Sanatlar 
B#rl#$#’n#n 1935 #le 1946 yılları arasında %stanbul ve 
Ankara’da düzenlenen tüm serg#ler#nde res#mler# 
#le yer alacaktır (Osmana$ao$lu %lmen, 2007: 4 
ve 6). Ya$lıboya, suluboya, karakalem g#b# b#rçok 
farklı tekn#kte ustalıkla çalı!ab#len genç Eldem’#n 
günlük ve okul hayatına da#r ç#zd#kler# de erken 
Cumhur#yet dönem#ne tanıklık eden b#r çocu$un 
bakı! açısını yansıtmaktadır. L#sen#n #lk yıllarında 
ç#zd#$# dü!ünülen b#r d#z# ç#z#m dönem#n okul 
müfredatında katılımı zorunlu tutulan askerl#$e 
hazırlık kampları hakkında b#r#nc# elden e!s#z b#r 
bet#mleme sunmaktadır (Res#m 6, Res#m 7). Aynı 
özenle tuttu$u, farklı derslere #l#!k#n okul de&erler# 
Eldem’#n gençl#$#ndek# #lg# alanları hakkında #puçları 
ver#rken aynı zamanda ömrü boyunca ta!ıyaca$ı 
detay kaygısının #lk örnekler#n# ortaya koymaktadır.)
Nez#h Eldem Ar!#v#’n#n sayısalla!tırma ve 
kataloglama çalı!malarının 2025 yılında 
tamamlanması beklenmekted#r. Bu met#nde 
kısaca #çer#k zeng#nl#$#n#n aktarılmaya çalı!ıldı$ı 
ar!#v, Eldem’#n m#marlık, tasarım ve e$#t#mc#l#k 

faal#yetler#n#n b#l#nenler# hakkında yen# okumalara 
alan açarken, öte yandan b#l#nmeyenler#n# de gün 
yüzüne çıkarmaktadır. Çok yönlü m#marın meslek# 
ve k#!#sel hayatının farklı dönemler#ne do$rudan 
tanıklık etm#! bu belgeler kayıt altına alınarak aynı 
zamanda ça$da! Türk#ye m#mar#s#ne ve Cumhur#yet 
tar#h#ne #l#!k#n özgün ve kapsayıcı ara!tırmalara kapı 
aralayacaktır.)
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Mimarlıkla Hocalı$ı Birlikte 
Gerçekle!tirirdi

“Mekân Örgütlenmes#” adlı ders#ndey#z… Slayt 
boyutunda !e'af asetat üzer#ne kend# ç#zm#! 
oldu$u renkl# esk#zler# #le çay barda$ının b#ç#m# 
üzer#nden #!lev#, kovu$undan dı!arı bakan s#ncap 
gözüyle algıyı heyecanla anlatıyor. Ta!kı!la’da, 
kend# tasarladı$ı 109 numaralı salonda derstey#z. 
Ekranda rengarenk slaytlar geç#yor. %ç#nde 
bulundu$umuz salonun tasarım sürec#n# sank# 
b#zler de bu slaytlar e!l#$#nde ya!ıyoruz, taze 
m#marlık ö$renc#ler# olarak tasarımın nasıl 
yapıldı$ını ve mekânı anlamaya çalı!ıyoruz. 
Brüt beton balkonun küb#k salon #ç#ndek# nar#n 
duru!u, koltukların reng#, kürsü ve ekranların 

kö!eler# haf#fçe kırılmı! ve yumu!atılmı! 
tasarımını #zl#yoruz, heps# ne kadar uyum #ç#nde. 
Mekânı kor#dordan ayıran dü!ey perdeler, dı! 
pencereler# kapatan ah!ap paneller hareket 
ett#r#l#p, açılıyor ve #lg#yle #zl#yoruz. B#r ba!ka 
Ta!kı!la dersl#$#nden farklı olmayan bu salonun 
#nce dü!ünülmü! dokunu!larla ne kadar farklı 
b#r hale dönü!eb#lece$#n# #lk kez orada görüyor 
b#rço$umuz.
M#marlık prat#$#ne gel#rsek de, onun ün#vers#tedek# 
proje hocalı$ı dı!ında ya!amı boyunca yaptı$ı 
uygulamalar, en #nce detaya kadar tasarlanmı! 
örnekler olmaları açısından Türk m#marlı$ı #ç#n 

Nez#h Eldem’# ö$renc#l#$#m#z sırasında çok de$erl# buldu$umuzu, onun m#marlık #le 
#lg#l# dü!ünceler#nden etk#lend#$#m#z# hatırlıyoruz. "#md# onun de$er#n#, m#marlık 
ve e$#t#m dünyasına kattıklarını daha #y# anlamlandırıyoruz. %nsan gençken ya!adı$ı 
anları, olayları, k#!#ler# çok da farkına varmadan ya!ar, zaman #ç#nde o günlerden 
z#hn#ne yazılanları daha der#nden h#sseder ve anlar. Nez#h Hoca #le #lg#l# bu yazı b#z#, 
onu #lk kez tanıdı$ımız 1978-1982 yıllarına, %TÜ M#marlık Fakültes#’ne, yan# kırk yıl 
önces#ne götürüyor…

TAÇ Vakfı Ödül Tören#, 1983 (Soldan sa$a: Aptullah Kuran, Sema %ht#yaro$lu (Soygen#!), Nez#h Eldem, Murat Soygen#!, Sedad H. Eldem
Kaynak: S+ ARCHITECTURE Ar!#v#

Bu metin ilk olarak Eylül - Ekim 2019 tarihinde 409 sayılı Mimarlık Dergisi’nde 
yayınlandı. s:52-53. Sema Soygeni! Prof. Dr. Bahçe!ehir Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı 

Murat Soygeni! Prof. Dr. , S+ARCH%TECTURE Kurucu Orta$ı Bahçe!ehir 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ö$retim Üyesi

Sema SOYGENI", Murat SOYGENI"
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önem ta!ıdı. B#z#m hatırımızda olanları sıralarsak: 
Ankara Beled#yes# %!hanı, Harb#ye Askerî Müzes#, 
Esk# "ark Eserler# Müzes# %ç Mekan Düzenlemes#, 
Gümü!suyu’nda %TÜ Yüksek Ger#l#m Laboratuvarı, 
Ta!kı!la #ç#ndek# 109 numaralı Konferans Salonu, 
103 numaralı Salon, Çatı Katı Ek#, Maçka’da %TÜ 
Maden Fakültes# G Amf#s#, Bebek’te Apartman, 
Z#raat Bankası Karaköy "ubes# Ek B#nası, Harb#ye’de 
%!hanı, Anıtkab#r’de çe!#tl# çalı!malar. Bunların yanı 
sıra gerçekle!mem#! projeler# #ç#n çok sayıda esk#zler# 
ve projeler#n h#kayeler#. Ortaköy’de Akvaryum 
Projes#, Eyüp’te çe!#tl# çevre düzenleme projeler#, 
Süleyman#ye ve Zeyrek Koruma Projeler# #ç#n 
yapılmı! esk#zler, Ku!adası Kongre Merkez#. Çok 
özel ve küçük b#r tasarım olan, e!# ve torunu #ç#n 
gerçekle!t#rd#$#, seram#k #ç #çe geçm#! küçük küreler.
Nez#h Hoca, m#marlık ve e$#t#m deney#m#n# yazarak 
aktarmadı. Bu b#r#k#m#n hep daha fazla sayıda 
yazılı kayna$a dönü!mü! olması, ondan sonra 
gelen nes#llere aktarılması çok yararlı olurdu d#ye 
dü!ünmü!üzdür. Belk# de dü!ünceler#n#, taslaklarını 
ve projeler#n# ç#zg#lerle çok #y# anlattı$ı #ç#n yazıya 
gerek duymamı! olab#l#r. Çalı!ma arkada!ları ve 
ö$renc#ler# Nez#h Eldem m#marlı$ı ve hocalı$ını 
kaleme aldılar. Gerçekle!t#rm#! oldu$u yapılar da 

onun m#marlı$a duyarlı yakla!ımını serg#led#ler. 
Ressamlı$ı, katıldı$ı res#m serg#ler#, Güzel Sanatlar 
Akadem#s#’nde aldı$ı e$#t#m, %talya’da geç#rd#$# #k# 
yıl, G#o Pont# #le tasarım çalı!maları, %TÜ’de Mekân 
Örgütlenmes# ve Donatımı Kürsüsü Ba!kanı olması 
onun m#marlık ve tasarımla dolu geçen ya!amını 
özetlemekted#r aslında. Nez#h Eldem’#n mesle$e 
yakla!ımında onu farklı kılan, dönem#n#n dey#!#yle 
“m#marlıkla hocalı$ı b#rl#kte gerçekle!t#ren” 
Türk#ye’dek# sayılı k#!#lerden olmasıydı. Bu farklılık 
sadece, m#marlık uygulamaları gerçekle!t#r#yorken 
hocalık yapmasında de$#l, aynı zamanda ressam 
olması, obje ve mob#lya tasarımı gerçekle!t#rmes#, 
yan# kısacası m#marlık, tasarım ve sanat alanına çok 
yönlü ve bütüncül bakab#lmes#nde yatmaktadır.
Güzel sohbetler# sırasında babası #le arasında 
geçen b#r anısını aktarmı!tı. M#mar olarak mezun 
olduktan sonra as#stan olmak #sted#$#n# babası #le 
görü!tü$ünde, babasının kend#s#ne b#r nas#hat# 
olmu!. Hocalı$ın tüm ömür boyu sürdürülmes# 
gereken b#r u$ra! oldu$unu hatırlatmı!. Bu nas#hat# 
kend#s# ben#msem#!t# ve ö$renc#ler#ne de aktarırdı. 
Babasının nas#hat# do$rultusunda yıllarca ö$renc# 
yet#!t#rd#, tasarım üzer#nden dü!ünmey# ve çevreye 
bakab#lmey# ö$rett#. 

Nez#h Eldem’#n M. Soygen#!’#n ö$renc# projes# Süleyman#ye’de ö$renc# yurtları #ç#n tash#h esk#z#, 1981 Kaynak: S+ ARCHITECTURE Ar!#v#
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Nez#h Eldem’#n ö$renc#ler# olarak bugün b#le 
hatırımızda kalan çok güncel ve de$erl# anı ve 
ö$ret#ler var. Proje dersler#nde esk#zler e!l#$#nde 
projey# gel#!t#rmeye verd#$# önem çok de$erl# 
b#r ö$ret# oldu ben#m #ç#n.  Proje tash#hler#nde 
yumu!ak uçlu kara kalem #le ç#z#len ç#zg#ler, 
düzlem tanımlamak #ç#n parma$ının ucu #le 
haf#fçe yayarak gr#ye dönü!türdü$ü satıhlar 
ve tüm bunların heyecanla anlatılan senaryo 
e!l#$#nde gözler#n#z#n önüne ser#lmes#… Bunlar 
adeta büyüley#c#yd#. Ö$renc#s# olan herkes bunları 
hatırlayacaktır. Ö$renc#l#k sonrası hep devam etm#! 
olan dostlu$umuz, ABD’nden gel#p g#tt#$#m#z 
yıllarda Eyüp’te gerçekle!t#rd#$# çar!ı projes#ne 
b#rl#kte gez#ler#m#z. En küçük detayına kadar proje 
#le #lg#l# b#lg#ler# ben#mle  payla!masını ve meydanı 
kaplayan ta!ların nasıl kes#ld#$#n# anlatmasını 
unutamam. Konu konuyu kovalar, projelerden, 
m#marlıktan ve kültürle #lg#l# konulardan 
konu!urduk. Askerî Müze’dek# çalı!malarını 
anlatırken, “tuzluk” adını taktı$ı serg#leme 
dolaplarını da key#+e anlatırdı. B#r görü!mem#zde 
kend#s#n# M#marlar Odası’nın Ulusal M#marlık 
Serg#s# ve Ödüller# programı kapsamında M#mar 

S#nan Büyük Ödülü’ne aday göstermek #sted#$#m# 
söylem#! ve dü!ünces#n# sormu!tum. Kabul etm#!t#. 
O dönemde sıklıkla bulu!up, projeler# üzer#nden 
konu!up, el#mde bulunan pano tasarım örnekler#n# 
hocamla payla!mı!tım. B#r ö$renc#s# yardımıyla 
panoları hazırlatmı! ve ödül programına 
gönderm#!t#k. Ne güzel payla!ımlardı bunlar.
M#mar# proje stüdyo ders#n# onun grubundan 
almı!tık. Çok önem verd#$# tar#hî çevrede, 
Süleyman#ye’de ün#vers#te k#tap satı! b#r#m# 
ve menza, y#ne aynı bölgede ö$renc# yurtları 
ve "#!hane’de otobüs term#nal# projeler#n# 
tasarlamı!tık. Bu projelerden b#r#s#yle, ö$renc# 
#ken #lk kez proje ödülü aldık. Proje dersler#nde 
esk#zler# #le anlattı$ı mekânları canlandırı!ını 
her zaman hayranlıkla #zlem#!#zd#r. Bugün 
hatırladıklarımız, onun çok ba!arılı tasarımcılı$ı ve 
çok güzel esk#zler#n#n yanında çok #y# b#r tasarım 
hocası oldu$u ve tasarım heyecanını ö$renc#ler#ne 
aktarab#lmes#d#r.
Z#h#nler#m#zde o günlerden b#r anı… Proje 
dönem#n#n ba!larında b#r sıkı!ma noktasına gel#p, 
bo!lu$a dü!mü!üm, projen#n nereye g#dece$# 

Nez#h Eldem’#n M. Soygen#!’#n ö$renc# projes# "#!hane’de otobüs term#nal# #ç#n tash#h esk#z#, 1980 Kaynak: S+ ARCHITECTURE Ar!#v#
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konusunda ne yapaca$ımı b#lem#yorum. Kr#t#k 
almaya g#tt#m, projeyle #lg#l# o kadar heyecanlı !eyler 
anlatıyor k#, nerdeyse yer#mde duramıyordum, 
zaman kaybetmeden b#r an önce eve g#d#p masa 
ba!ına oturup proje yapma #ste$# duymu!tum. Çok 
duyarlı b#r m#mar ve proje hocası #d#. Ö$renc#ler#ne 
o heyecanı, özen duygusunu, tasarım sevg#s# 
ve #lg#s#n# hep verd#$#n# dü!ünmü!tük. Bugün 
hoca olarak ö$renc#ler#m#ze böyle b#r duygu 
vereb#ld#$#m#z# h#ssett#$#m#z zaman Nez#h Hoca’yı 
anar ve gençlere tasarım tutkusunu, mesle$e sevg# 
ve saygı duygularını vereb#ld#$#m#z #ç#n mutluluk 
duyarız. Aradan geçen uzun yıllara ra$men ondan 
ö$rend#$#m#z tasarım yakla!ımı ve heyecanının hâlâ 
ne kadar öneml# ve geçerl# oldu$unu dü!ünürüz
D#$er b#r anı #se hâlâ çok anlamlı buldu$umuz ve 
gençlere ö$ütled#$#m#z b#r anıdır. Mezun olduktan 
sonra ba!kanı oldu$u kürsünün as#stanlık sınavına 
g#rmek #ç#n kend#s#ne danı!maya g#tt#$#m zaman 
#le #lg#l#.  Bana hemen ba!vur d#ye güven verm#!t#. 
Sınavı kazandıktan sonra da seç#lmemdek# 
sebeplerden en öneml#s#n#n “ö$renmeye açık 
b#r#s# olmam” oldu$unu vurgulamı!, kend#s#n#n 
de hep ö$renme #ç#nde oldu$unu bel#rtm#!t#. O 
gün sanırım onun neden hâlâ ö$renme #ç#nde 
oldu$unu pek anlamamı! olab#l#r#m, ben#m #se 
tab## k# ö$renecek çok !ey#m vardı. Bugün bu 

yorumun ne kadar öneml# oldu$unu daha da 
#y# anlıyorum. “B#lg# sah#b# olmadan f#k#r sah#b# 
olma”nın olumsuzluklarını ya!amın her kes#t#nde 
deney#mled#kten sonra ö$renmeye açık olmanın, 
her ya!ta ve ortamda #nsana farklı b#r boyut 
kattı$ını daha #y# anlıyorum. %nsanın ö$renmey# 
durdurdu$unda aslında hang# ya!ta olursa olsun 
ya!landı$ını göreb#l#yoruz. Onun söylemler#n#n hâlâ 
güncel kalab#lmes#nde ö$renmeye açık olmasının 
herhalde payı çoktur.
Bugün uygulamanın #ç#nde olan m#marlar ve 
tasarım hocaları olarak ö$renc#ler#m#ze dört yıllık 
m#marlık e$#t#m#n#n sadece m#marlıkla b#r tanı!ma 
oldu$unu, bu tanı!manın çok b#l#nçl# kurulması 
gerekt#$#n#, hayata ve mesle$e sorgulayarak bakmayı 
ö$renmen#n önem#n# vurgulamaktayız. Onlara 
ö$renmen#n ve sorgulamanın ün#vers#te sonrasında 
hayat boyunca artarak devam etmes#n#n önem#n# 
hatırlatmaktayız. Bunları yaparken Nez#h Eldem’#n 
ö$ret#ler#n# hatırlıyor ve etk#ler#n# kend#m#zde 
görüyoruz. Ona te!ekkür ed#yoruz. B#z ve b#z#m 
g#b# b#rçok ö$renc#s#ne kattıkları #ç#n. O b#z#m #ç#n 
saygın b#r hoca, yol göster#c#, b#r dost, b#r meslekta! 
oldu. Onu, tasarım #le #lg#l# dü!ünceler#n# çok 
sevecen b#r !ek#lde her zaman, #natla ve heyecanla 
gençlere aktaran hocamızı, ülken#n yet#!t#rd#$# #y# 
m#marı saygıyla anıyoruz.

Nez#h Eldem’#n M. Soygen#!’#n ö$renc# projes# "#!hane’de otobüs term#nal# #ç#n tash#h esk#z#, 1980 Kaynak: S+ ARCHITECTURE Ar!#v#
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Nez#h Bey’#n adını #lk kez çocukluk yıllarımda 
duydum. Ev#m#ze, o zamana kadar 

gördükler#mden oldukça farklı yen# b#r yemek 
masası #le sandalyeler# gelm#!t#. Tasarımcısı #ç#n, 
“çok yetenekl# b#r m#mar ve ressam” ded#ler. 
Yıllar sonra kend# ev#me geçt#$#mde bu çok özel 
mob#lyayı beraber#mde götürdüm ve y#ne yıllarca 
zevkle kullandım. Ayrıca Nez#h Bey’#n, o$lu 
Nejat #ç#n tasarladı$ı; daha sonra torunlarının 
kullandı$ı be!#kle çocuklarımın da büyümü! 
olması ben#m ve a#lem #ç#n çok de$erl# b#r anıdır. 
Hoca’nın gel#n#, ben#m de dostum S#bel’#n, #lk 
çocu$um do$du$unda bana verm#! oldu$u, çok 
sade ve b#r o kadar da #!levsel tasarımı olan be!#k 
!#md# Hoca’nın torunlarının çocuklarını bekl#yor!

“Do$ru Bildi$i Her "ey için Azimle 
Sonuna Kadar Mücadele Ederdi”

Ün#vers#te yıllarımda Nez#h Bey’#n ö$renc#s#, 
Harb#ye Askerî Müzes# #n!aatının !ant#ye of#s#nde 
yardımcısı, %TÜ M#marlık Fakültes#’nde de 
as#stanı oldum. Özell#kle Askerî Müze #n!aatı 
!ant#yes#nde, aynı of#ste kes#nt#s#z #k# yıl boyunca 
çalı!tı$ımız günler, b#z yardımcıları #ç#n e!s#z 
b#r deney#md#. Hoca’yla, emekl#l#$# sonrası 
planladı$ımız ortak çalı!mayı #se ne yazık k# 
gerçekle!t#remed#k.
Nez#h Bey’#n #lk aklıma gelen özell#kler#; “sonsuz 
m#marlık a!kı” ve tab##, çalı!mak söz konusu 
oldu$unda unuttu$u “zaman” kavramıdır. Müze 
!ant#yes#nde b#r tara&an uygulama devam ederken, 
d#$er yandan tasarım gözden geç#r#lerek detaylar 
ç#z#l#yordu… Uygulamacı f#rma #se Hoca’yı hızlı 

Mine DORUK

"ant#yede çalı!malar geç saatlere kadar uzardı. Ancak Hoca’nın co!kusu hep#m#z# 
öyles#ne etk#lem#!t# k# mesa# saat#n#n doldu$unu fark etm#yorduk b#le. Zaten o 
sıralarda m#marlık e$#t#m#m#z de devam ed#yordu. Kend#s# h#çb#r zaman esk#zler#n# 
önümüze koyup “Al bunları ç#z!” demezd#. Masada hep b#z de vardık ve bütün o 
uzun tasarım sürec#n# payla!ırdık. 

Nez#h Bey #le son bulu!mamız Kaynak: M#ne Doruk

Bu metin ilk olarak Eylül-Ekim 2019 tarihinde 409 sayılı Mimarlık Dergisi’nde 
yayınlandı. s:50-51.
Mine Doruk. Yüksek Mimar
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karar vermes# #ç#n sürekl# sıkı!tırıyordu. Nez#h Bey 
#ç#ne s#nmeyen b#r kararı asla vermezd#. %sted#$# 
sonuca ula!ana kadar her detayı tekrar tekrar 
dü!ündü, ç#zd#. B#r keres#nde b#ze, müzen#n cephe-
s#stem kes#t#n#, ev#nde duvara büyük b#r rulo asıp 
onu kaydıra kaydıra gerçek ölçe$#nde ç#zd#$#n# 
anlatmı!tı. Ba!ka b#r sefer de mehter salonunu 
tasarlarken mehter takımını get#rt#p onların 
hareketler#ne göre salonu b#ç#mlend#rd#$#nden 
bahsetm#!t#. Nez#h Bey bu t#t#z çalı!malarını 
sürdürürken o çok naz#k tavrı #le herkes#n kend#s#n# 
sabırla beklemes#n# de sa$layab#l#yordu.
Nez#h Eldem’e göre, m#mar-#ç m#mar ayrımı 
yapmak yanlı!tı. Tasarım b#r bütündü ve 
tamamı m#marın görev#yd#. Kend#s# bununla da 
kalmaz, konuyla #lg#l# mühend#sler# de tasarımı 
do$rultusunda yönlend#r#rd#. Askerî Müze’de, brüt 
beton ta!ıyıcı k#r#!ler# aynı zamanda m#mar# eleman 
olarak kullanmı!, tavanda mot#+er olu!turmu!tu. 
Öngördü$ü k#r#! boyutları hesap sonuçlarına 
oldukça yakındı. Aynı !ek#lde, yapının tüm 
mekan#k tes#satına #l#!k#n kanalları ve menfezler# 

de Hoca’nın denet#m#nde boyutlandırılarak 
yerle!t#r#ld#. M#mar# tasarımın yanı sıra mühend#sl#k 
konularına da bu kadar hâk#m olmak, d#$er 
yandan b#nanın her noktasını; sab#t mob#lyasından, 
serg#lenecek objeler#n düzenlenmes#ne kadar 
bütün detayları her malzemen#n özell#kler#n# çok 
#y# b#lerek tasarlamak, bu kadar gen#! b#r alanda 
böyles#ne yetk#n olab#lmek… Bütün bunlar, 
ancak onun üstün yetene$# ve meslek a!kı #le 
açıklanab#l#rd#. Nez#h Bey bu süreçte her zaman 
uygulamacılarla b#r araya gel#r, onların görü!ler#n# 
alırdı. Ancak h#ç k#mse onu kandırıp #!#nde kolaya 
kaçamazdı, çünkü Hoca her konuda çok b#lg#l#yd#; 
k#msey# kırmadan nezaketle bu b#lg#s#n# payla!ır ve 
herkes# #kna edeb#l#rd#.
Nez#h Bey bu yo$un !ant#ye ortamında b#z of#s 
çalı!anlarına, ün#vers#tede de ö$renc#ler#ne ve 
as#stanlarına aynı nezaket# göster#rd#. As#stanlı$ım 
sırasında Hoca’nın en #lg#s#z ö$renc#ler# b#le sabırla 
mot#ve etmeye çalı!tı$ı d#kkat#m# çekm#!t#r.
"ant#yede çalı!malar geç saatlere kadar uzardı. 
Ancak Hoca’nın co!kusu hep#m#z# öyles#ne 

1988 yılına a#t gazetelere yansıyan %TÜ Ta!kı!la b#nasının otele çevr#lmes#n# öneren projeye #l#!k#n haberlerde yer alan Nez#h Eldem. Kaynak: Tw#tter
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etk#lem#!t# k# mesa# saat#n#n doldu$unu fark 
etm#yorduk b#le. Zaten o sıralarda m#marlık 
e$#t#m#m#z de devam ed#yordu. Kend#s# h#çb#r 
zaman esk#zler#n# önümüze koyup “Al bunları 
ç#z!” demezd#. Masada hep b#z de vardık ve bütün 
o uzun tasarım sürec#n# payla!ırdık. Geç saatlere 
kalınca hep b#rl#kte !ant#yeden çıkıyorduk, k#mde 
araç varsa o herkes# tek tek ev#ne bırakıyordu. Yol 
sohbetler# b#r ba!ka key#&# b#zler #ç#n. Ün#vers#tede 
de Hoca’nın geç saatlere kadar uzayan proje 
stüdyolarını bütün ö$renc#ler# b#l#r: B#r arkada!ım 
Nez#h Bey’#n b#r gece, y#ne geç b#r saatte, Kemal# 
Bey’# ev#ne bırakmak üzere stüdyosuna geld#$#n#, 
Kemal# Bey’le b#rl#kte onun ö$renc#ler#n# de alarak 
herkes# evler#ne bıraktı$ını anlatır.
Nez#h Bey, do$ru b#ld#$# her !ey #ç#n az#mle 
sonuna kadar mücadele ederd#. Harb#ye’de, Askerî 
Müze’n#n tam önüne b#r üst geç#t yapılaca$ını 
duyup da sıkıntı #ç#nde !ant#yeye geld#$# o günü 
hatırlıyorum. Bu g#r#!#mden h#ç ho!lanmamı!tı, 
üst geç#t b#nanın görünü!ünü bozacaktı. Hoca aynı 
zamanda ressamdı; sadece konu!arak yetk#l#ler# 
#kna etmek yer#ne hemen b#nanın renkl# b#r 
perspekt#f#n# ç#zd#, önüne de üst geç#d# ekled#. 

Sözlü ve görsel b#r sunumla üst geç#d#n neden 
yapılmaması gerekt#$#ne yetk#l#ler# #kna etmey# 
ba!ardı. Benzer b#r ba!arısını da kend#s#nden 
d#nlem#!t#k: Müzen#n yen# tasarlanan ön b#nasının 
cephes# #ç#n bazı çevrelerden, “Bu b#nanın az 
penceres# var.” d#ye ele!t#renler olmu!. Bunun 
üzer#ne hemen, müze b#naları #le #lg#l# sözlü ve 
görsel #çer#kl# b#r sunum yapmı! ve ele!t#renler# 
#kna etm#!.
%TÜ M#marlık Fakültes# ö$renc#ler# Nez#h Bey’#n 
kend# ç#zd#$# res#mlerle anlattı$ı tadına doyulmaz 
Mekân Örgütlenmes# ve Donatımı ders#n# b#l#r. 
Hoca hayal ett#$# her !ey#, b#lg#sayar deste$#n#n 
olmadı$ı o yıllarda kolayca üç boyutlu ç#z#p görme 
ve de$erlend#rme yetene$#ne sah#pt#. Bu becer#s#n# 
de tasarım sürec#nde ve e$#t#m #ç#n sürekl# 
kullanırdı.
Nez#h Bey aynı zamanda kararlı b#r #nsandı. B#ze 
s#garayı nasıl bıraktı$ını anlatmı!tı. Ün#vers#tede 
b#r gün b#r grup arkada!ı #le b#rl#kte, s#garayı 
bırakma kararı alıyorlar. Her gün b#rb#rler#ne 
soruyorlar ve herkes #çmed#$#n# söylüyor. Tab## 
Hoca sıkı sıkıya uyuyor bu karara ve böylece 
s#garayı bırakıyor. Aradan uzun b#r zaman 

1988 yılına a#t gazetelere yansıyan %TÜ Ta!kı!la b#nasının otele çevr#lmes#n# öneren projeye #l#!k#n haberlerde yer alan Nez#h Eldem. Kaynak: Tw#tter

Mine DORUK
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geçt#kten sonra ö$ren#yor k# arkada!ları hemen 
bozmu!lar d#yet# ama onun kararlı tutumunu 
gördükler# #ç#n de kend#s#nden saklamı!lar.
Nez#h Bey’#n d#$er b#r özell#$# de eme$#n#n madd# 
kar!ılı$ını alma konusundak# umursamazlı$ıydı… 
B#r gün, emekl#l#$# sonrası bazı projeler#ne ç#z#m 
deste$# vermek konusunda konu!uyorduk. B#ze, 
“Çocuklar, ben# para #!ler#yle h#ç u$ra!tırmayın, 
ben sadece çalı!ayım.” dem#!t#. Buna kar!ılık konu 
b#z#m ücretler#m#z olunca, b#z çalı!anların #y# 
ücretlend#r#lmem#z konusuyla b#zzat #lg#len#rd#
Hoca #le ya!adı$ım özel b#r anımla sonlandırmak 
#st#yorum yazımı. Ben# ked# tırmalamı!tı ve on 

3. 1954 yılından b#r foto$raf, %TÜ Ta!kı!la’nın me!hur hocaları, (soldan sa$a) Orhan Safa, Kemal Ahmet Aru, Sabr# Oran, Em#n Onat ve Nez#h Eldem. 
Kaynak: “Türk Modern#zm#” #s#ml# tw#tter.com/m#marl#ktar#h#_ adres#nden ula!ılab#len Tw#tter hesabı

dört gün kuduz a!ısı olacaktım. Kend#s#nden 
#z#n #sted#m, çünkü a!ı #ç#n her gün g#d#p gelmek 
b#rkaç saat#m# alacaktı. Yüzü b#raz asıldı, dü!üncel# 
dü!üncel# #z#n verd#. Bu tavrının neden#n# on 
dört günün sonunda, a!ılar b#tt#$#nde ö$rend#m. 
O$luna adını verd#$# çok yakın b#r arkada!ı bu 
a!ının kompl#kasyonu neden#yle felç olmu!tu. Hoca 
bunu bana söyleyemem#! ama çok end#!elenm#!. 
O zamanlar kuduz a!ısının böyle r#skler# varmı!. 
Sevg#l# Nez#h Bey, yetene$#, çalı!kanlı$ı, seçt#$# 
m#marlık mesle$#ne adanmı! ya!amı #le çok sıra dı!ı 
b#r k#!#l#kt#. Em#n#m k# ben#m g#b# b#rçok ö$renc#s# 
ve yardımcısı üzer#nde de der#n etk#ler# olmu! 
büyük b#r m#mar, b#r ö$retmend#.
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“Nezih Bey  Yürekli, %natçı, %nançlı” 

Kar#ıla#malar
Prof. Nez#h Eldem’le #lk kar!ıla!mam perspekt#f 
ders#nde, m#marlık ö$renc#l#$#m yıllarında 
olmu!tu. Kaçı! noktaları, ufuk ç#zg#s#, tek kaçı! 
noktalı perspekt#f, ç#& kaçı! noktalı perspekt#f… 
Uzun ve ayrıntılı açıklamalarını d#nler, tahtaya 
ç#zd#kler#n# #zler, yarı yarıya anlardık. Daha sonra 
prat#k olarak nasıl uygulayaca$ımızı as#stanı Mel#h 
Kam#l anlatırdı, aklımız b#r m#ktar toparlanırdı. 
1983’te %TÜ M#marlık Fakültes#’ne as#stan olarak 
ba!ladı$ımda, 210 kapı numaralı mekân, M#mar# 
Tasarım Yöntemler# ve Mekân Örgütlenmes# 
kürsüler#ne a#t oldu$undan, uzun yıllar aynı 
mekânı payla!tık. Mekân Örgütlenmes# ders#n#, 
as#stanken kaçırmayıp #zlem#!t#m; ded#kler# 
g#b# “#z bırakan” b#r k#!#n#n “#z bırakan” ders# 
oldu ben#m #ç#n. Asetatlar üzer#ne d#apoz#t#f 
büyüklü$ünde ç#zd#$# res#mler# önce büyük ç#z#p 
sonra küçülttü$ünü dü!ünürdüm hep, çünkü bu 

kadar büyüyünce ne görece$#n# nasıl tahayyül 
ett#$#n# dü!ünemezd#m; me$er o m#kroskop#k 
hatlar öylece ç#z#l#r ve ekranda büyütülünce de 
anlamlı res#mler olurmu!. Nez#h Bey’le daha sonra 
Be!#kta! yarı!masının jür#s#nde yer aldı$ı #ç#n 
kolokyumda kar!ıla!tık. Proje üzer#ne konu!mamız 
sırasında ben# h#ç d#nlemey#p kend# aklındak#ler# 
el hareketler# #le bo!lu$a ç#zd#$#n# hatırlıyorum. 
Onunla en son doktoram sırasında, m#mar# 
tasarım e$#t#m#n# #rdeleyen b#r görü!me yaptık ve 
bu görü!mey# kaydett#m. Burada, bu görü!meden 
alıntılara da yer vererek #lerleyece$#m. 

M$mar Olmak
Prof. Nez#h Eldem’le b#rl#kte çalı!madı$ım #ç#n, 
burada k#!#sel b#r anlatıya yer vermek yer#ne 
onun tasarıma ve e$#t#me yakla!ımı üzer#ne k#m# 
notlar #letmey# terc#h ett#m. Öncel#kle, m#marlı$ın 
onun ayrılmaz b#r varlık sebeb# olmasından söz 
ederek ba!lamak #ster#m. Bu ku!a$ın özell#$# 
m#d#r b#l#nmez -çünkü aynı özell#$# Kemal# 
Bey’de (Söylemezo$lu) de görmü!tüm- onlar #ç#n 
m#marlık ya!antılarına #l#!t#r#len b#r !ey de$#l, onun 
ta kend#s#d#r. Nez#h Bey’# m#marlıksız b#r dünyada 
dü!ünmek mümkün de$#ld#r; her anını m#marlıkla 
#çl# dı!lı ya!ayan, hayal ett#kler#n# evde e!#ne 
anlatan, k#m# zaman yapılmayacak projeler ç#zen, 
k#m# zaman h#ç b#tmeyecek g#b# olan !ant#yeler 
yürüten ve ak!am geç vak#tlere kadar stüdyoda 
olan b#r k#!#den söz ed#yoruz.
M#marlık e$#t#m# açısından Nez#h Bey g#b# 
k#!#ler#n önem# ned#r? M#marlık e$#t#m#n#n 
öneml# b#r parçası oldu$una #nandı$ımdan, önce 
bu meseleye de$#nmek #st#yorum. M#marlık 
programlarının v#zyonunun #k#l# b#r bakı!ı 
gerekl# kıldı$ı söyleneb#l#r; bunlar, tasarımcı 
n#tel#kler#n ve becer#ler#n gel#!t#r#lmes# #le m#marın 
toplumsal / felsef#k anlamda b#r dü!ünce #nsanı 
olarak #n!ası !ekl#nde ortaya konab#l#r. M#marlık 
e$#t#m#nde, özell#kle de m#mar# k#ml#$#n olu!tu$u 
stüdyoda, m#mar adayının tasarımcı n#tel#kler#n#n 

Belkıs Uluo$lu

Nez#h Eldem #le %TÜ’de aynı kürsüde yer almı! yazar, “Nez#h Bey”#n 
m#marlık e$#t#m#ne olan bakı!ını kend#s#yle yaptı$ı b#r röportajdan 
hareketle b#zlere aktarıyor.

Nez#h Eldem

Bu metin ilk olarak Kasım -Aralık 2019 tarihinde 410 sayılı MimarlıkDergisi’nde 
yayınlandı. s:52-56. 
Belkıs Uluo$lu. Prof. Dr. %TÜ Mimarlık Bölümü.
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gel#!t#r#lmes#ne a$ırlık tanıyan b#r yakla!ım 
günümüzde daha çok kabul görmekted#r. Daha 
az konu!ulan ve tartı!ılan #se yaratıcı-tasarımcı 
k#!#n#n “m#mar” k#ml#$#n#n nasıl olu!tu$u 
(b#r “m#mar”a nasıl dönü!tü$ü) konusudur. 
Örne$#n, geçm#!e da#r dü!ünüldü$ünde, stüdyo 
yürütücüler#n#n m#mar k#ml#kler#n#n daha önde 
oldu$unu göreb#l#yoruz; bu durumda ö$renc#n#n 
kar!ısındak# rol model# #!#ne tutkulu, kend#ne 
göre #nandıkları / de$erler# olan, yetk#n, yaratıcı 
k#!# özell#kler# ta!ımaktadır. Bu k#!#ler m#mar# 
anlamda kend#ler# de meslek prat#$#yle temas 
hal#nded#rler; resmî kurumlara proje üreterek 
çevren#n yapılanmasındak# kararlarda etk#l# olmak, 
yarı!malara katılarak m#mar# dü!ünce ortamını 
zeng#nle!t#rmek, b#zzat m#marlık prat#$# yaparak 
m#marlı$a da#r sözü olan yakla!ımlar gel#!t#rmek, 
g#b#. %!te Nez#h Eldem bu anlamda b#rçok #nsan #ç#n 
b#r rol model olmu!tur. Bu b#r ya!am kültürüne 
#!aret ett#$# g#b#, Bourd#eu’var# anlamda b#r “alan”ın 
#n!asının parçası olarak da yorumlanab#l#r. Bu 
anlamda m#marlık e$#t#m#n# m#marlık alanının 
kültürel statüsünü sürdürmek #ç#n b#r yen#den 
üret#m mekan#zması olarak tanımlayan görü!ler 
mevcuttur. Bugün #ç#n arzulanan rol model#n#n 
ustasına benzemek olmadı$ını kabul ett#$#m#zde 
dah#, m#marlık yapmanın de$erlerle #ç #çe 
oldu$unun farkında olmak, çevren#n olu!umunda 
sorumluluk sah#b# olmak, b#zzat m#marlık 
prat#$#n#n #ç#nden konu!mak g#b# özell#kler# 
tems#l eden b#r stüdyo yürütücüsünün önem# 
redded#lemez.

Tasarım Sürec$ ve K$m$ Kavramlar
Nez#h Eldem’le m#mar# tasarım e$#t#m# üzer#ne olan 
görü!mem#zde, b#rkaç kavram ya da olgunun altını 
ç#zd#$# açıklıkla görüleb#l#yor. Bunlar, “huyunu-
suyunu ona [ö$renc#ye] geç#rmek”, “kend#yle 
kavgası olması” dolayısıyla “#natçı ve #nançlı b#r 
#nsan olmak”, adeta b#r oyun oynar g#b# tasarım 
sürec#n# ö$renc#ye ya!atmak, hayal kurmak ve bu 
hayal# anlatmak, sıradan olmayanı elde etmek, 
gerekl# bütün soruları sormak, kusursuzluk, 
alternat#f üretmek d#ye b#r !ey# kabul etmemek, 
m#mar#ye bakmayı b#lmek ve onu ko!ulları 
#çer#s#nde kavrayab#lmek g#b#. 
Genelde m#marlık okulları müfredatlarının 
yararlandı$ı Bloom’un b#l#!sel alan kategor#s#n#n 

yanı sıra, tasarım stüdyosu yürütücüler#n#n b#r “g#zl# 
müfredat”ı bulundu$unu b#l#yoruz. K#m#ler#ne 
göre bu g#zl# müfredat, Bloom’un d#$er #k# alanını 
-de$erler# de #çeren duygusal alanı ve ps#komotor 
becer#ler#ler#n gel#!#m#n#- #çermekted#r. Nez#h 
Eldem’#n stüdyo e$#t#m# hakkında söyled#kler#n#n 
hemen tümünün, gerçekten de ö$renc#de bu #k# 
alanın gel#!t#r#lmes#ne yönel#k meseleler# konu 
ed#nd#$# anla!ılab#l#yor.

B$r Davranı# Gel$#t$rme Sürec$ Olarak M$marlık 
E&$t$m$: “Huyumu Suyumu Ona Geç$rmek”
Tasarımcı k#ml#$#n gel#!t#r#lmes#, m#mar k#ml#$#n#n 
olu!turulmasının yanı sıra e$#t#mde b#r ba!ka 
boyuta daha #!aret etmekted#r. Öncek# ku!ak #ç#n 
bu, b#r davranı! gel#!t#rme sürec#d#r. Bu yakla!ıma 
göre, z#hn#n #ç#nde ne olup b#tt#$#n# anlamak 
mümkün de$#ld#r, tek yapılacak olan bu anla!ılamaz 
sürec# ancak ve ancak davranı!larının e$#t#m# 
yoluyla b#r ba!kasına kazandırmaktır. Bu, tasarım 
kuramı #çer#s#ndek# yöntem ara!tırmalarında 
tasarımcıyı “kara kutu” olarak gören yakla!ımlara 
kar!ılık gelmekted#r. Tasarımcıyı böyle ele alan 
çalı!malar, tasarım sürec#n# tasarımcının z#hn#nde 
gerçekle!en ve rasyonel yollarla ula!ılmayan, nasıl 
elde ed#ld#$# açıklanamayan ancak ba!arılı sonuçlar 
elde ed#len b#r süreç olarak tanımlar. B#r sonrak# 
ku!ak #se aklın rasyonel süreçler#ne konsantre 
olmu!, b#l#nçdı!ı ya da rasyonel olmayan süreçlerle 
h#ç #lg#lenmem#!lerd#r. %nsanı sadece rasyonel 
süreçlerle açıklayan ve tasarımcının e$#t#m#n# buna 
dayalı modellerle yürütmeye çalı!an yakla!ımlar 
(“!e'af/cam kutu” model#) ba!arısız olmu!tur. 
Bugün b#l#nçdı!ı, beden, vb. sorunsalla!tırmalar 
tasarım ara!tırmalarında yer ed#nmeye ba!lamı!tır; 
z#hn#n tam olarak açıklanamayan süreçler# 
mercek altındadır. K#m# bas#t oldu$u dü!ünülen 
eylemler ancak b#r becer# olarak, b#l#nçl# aklın 
müdahales# olmadan ed#n#leb#len olgular olarak 
açıklanab#ld#kler#nden, kaslarımızın / beden#m#z#n 
de b#r aklı oldu$u tartı!maları zeka ara!tırmaları 
#çer#s#nde b#r yer tutmaktadır. 
Yakın dönem b#l#! çalı!malarında, dü!üncen#n 
ço$unlukla b#l#nçdı!ı oldu$u ve soyut kavramların 
büyük oranda metafor#k oldu$u öne sürülmü!tür. 
Öte yandan bu ara!tırmaların önerd#kler#n# 
“kara kutu” modeller#nden ayıran, tasarımcının 
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e$#t#m#n#n b#r davranı! gel#!t#rme sürec# olarak 
algılanmaması; daha da öte, #stenen davranı!ın 
gel#!t#r#lmes# dar alanına kend#ler#n# hapsetmem#! 
olmalarıdır
Oysa Nez#h Bey, “huyumun suyumun ona geçmes#” 
demekted#r, yan# ö$renc#n#n davranı! olarak kend#s# 
g#b# olmasını beklemekted#r. Bu anlamda, At#lla 
Yücel’#n ded#$# g#b# “klas#k b#r hoca” olmaktadır, 
dolayısıyla “kara kutu” yakla!ımı #çer#s#nde kolaylıkla 
konumlandırılab#lecekt#r. Öte yandan, y#ne kend# 
ku!a$ındak#lerden çok azında gördü$ümüz ama 
Nez#h Bey’#n kes#nl#kle sah#p oldu$u özell#klerden 
b#r#s# tasarım sürec#n# sorularla #lerletme #ste$#d#r. 
Bu anlamda da klas#k b#r “kara kutu”cu de$#ld#r; 
davranı!larının akl# sürec#n# dı!salla!tırmak 
#stemekted#r. Görü!mem#z sırasında e$#t#m#nden, 
“ben#m hocalarım bunu bana vermed#ler, sadece 
güzel ya da kötü ded#ler, neden#n# anlatmadılar 
bana” olarak söz etmekted#r. Oysa kend#s#, ters#ne, 
nedensell#k #l#!k#s# kurmanın ve bunu açıklamanın 
gerekl# oldu$unu dü!ünmekted#r. Ayrıca ölçü, 
ölçme, ölçek ve tems#l etme anlamındak# tüm 
becer#ler# tasarımcı aklının ayrılmaz b#r parçası 
olarak önemsemes#, soru sorarken ç#zmes#, ç#zerken 
sorular sorması (bedensel olanla z#h#nsel olanı b#r 

Nez#h Eldem’#n yürütücüsü oldu$u Ertu$rul Yücel’#n “Sultanahmet Yöres#nde 
Mevcut Yapıların Yen# Kullanımları #ç#n Mekan Standartları Ara!tırması” 
ba!lıklı d#ploma tez#

Belkıs Uluo$lu
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araya get#rmes#), bütün bunlar da y#ne onu öncek# 
ku!aktan ayıran özell#kler#d#r.
Nez#h Bey’#n “huyum-suyum” ded#$# özell#kler# 
arasında “kend#yle kavgası olması” öne çıkmaktadır: 
“Soru soran, tasası olan, kend#yle kavgası olan, 
uzla!maz, fakat yürekl#, #nançlı, #natçı #nsanlar 
hal#ne get#rmek #st#yorum s#z#.” d#ye tar#f etmekted#r 
bunu. Bu özell#klere sah#p de$#lse #y# m#mar 
olmasına #mkan olmadı$ını dü!ünmekted#r; ona 
göre, büyük #! adamı olur ama m#mar olmak #ç#n 
bunlar gerekl#d#r. 
Soru sormanın bu kavganın öneml# b#r 
parçası oldu$u anla!ılıyor; ona göre bu süreçte 
cevaplanması gereken o kadar çok !ey vardır k#, 
üstel#k bunların h#çb#r# d#$er#nden önce gelen 
b#r !ey de$#ld#r ve bütün bunlarla ba!a çıkmak 
o kadar zordur k#; hatta bazen de #mkansızdır. 
Gerekl# bütün sorular soruldu$unda varılmak 
#stenene varılacaktır; “!u da olab#l#rd#” d#yorsak 
bütün sorular sorulmamı!tır. Bu b#r “kusursuzluk” 
tanımıdır aynı zamanda. Zaten kend#s# de “o kadar 
kusur kadı kızında da olur” sözünün m#marlar #ç#n 
geçerl# olmadı$ını bel#rtmekte, “yok öyle b#r !ey, 
m#marlar #ç#n bunu unutmak lazım” demekted#r.Nez#h Eldem tarafından tasarlanan Z#raat Bankası Karaköy "ubes# ve "ad# 

Çalık #mzalı kapı detayı
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Usta-Çırak !l$#k$s$ Olarak Tasarım E&$t$m$: “B$r 
M$marlık Oyunu Oynamak” 
Nez#h Eldem, stüdyodak# e$#t#m# b#r oyun olarak 
tanımlamı!tır. Onun buradak# oyun anlayı!ı, 
yet#!k#nler#n çocuklarına ney# nasıl yaptıklarını 
#zleterek hayatı ö$retmeler# g#b#, ustanın ö$renc#ye 
ney# nasıl yaptı$ını göstererek m#marlı$ı ö$retmes# 
olarak anla!ılmalıdır. Bu oyun onun “huyunu 
suyunu geç#rme” sürec#d#r. “Bu b#r çe!#t k#ml#k 
ed#nmek m#?” d#ye sorulunca, çok açık b#r !ek#lde 
“hayır”, “fenomen olarak, yan# ne menem b#r !ey 
oldu$unu, m#marlı$ı anlamaları #ç#n, [onlara] 
m#marlı$ın h#kayes#n# anlatıyorum” dem#!t#r. Bunu 
“M#marlık oyunu oynatırım, kah dü!ünceler#m# 
ele!t#r#ler#m# söyler#m, kah m#mar tarafında 
kalarak deney#m#m# anlatırım. […] bu ves#leyle, 
ya!antıdan alınmı! ba!ka !eylerle, s#z#n huyunuzu 
suyunuzu soru soran, tasası olan, kend#yle kavgası 
olan, uzla!maz fakat yürekl#, #nançlı, #natçı #nsanlar 
hal#ne get#rmek #st#yorum” d#ye tar#f etm#!t#r. 
Burada öneml# olan ö$renc#n#n onun yaptı$ını 
yapması de$#l, onun yaptı$ı g#b# yapmasıdır.
Derste #lg#s# ve çabası d#kkat#n# çeken bazı 
ö$renc#ler#yle anla!ma yaptı$ından söz ederek 
ö$renc#ye “Sen her ders son sözüne kadar 
söylenm#! #!ler get#r, ben her ders sen#n o kr#stal 
sarayını yıkaca$ım; ama bana söz ver üm#ts#zl#$e 
dü!meyeceks#n, çok faydalı olacak.” ded#$#n#; 
sonrasında da ö$renc#n#n b#r oyun oynandı$ının 
farkında oldu$u #ç#n üm#ts#zl#$e dü!med#$#n#, 
ona g#derken “küçücük b#r #!aret” verd#$#n#, onun 
da “tamam, anladım” dey#p g#tt#$#n#, bu türden 
b#r #l#!k#n#n çok öneml# oldu$unu bel#rtm#!t#r. 
Görü!mem#z#n b#r yer#nde, “kab#l#yets#zl#k d#ye 
b#r !ey# kes#n olarak kabul etm#yorum” dem#! ve 
!öyle devam etm#!t#r: “Bell# b#r sorumlulukla bell# 
b#r düzeyde sıradan olan yapıları #n!a edeb#lecek 
#nsanları yet#!t#rmek #ç#n özel b#r yetene$e 
kes#nl#kle #ht#yaç yok.” Stüdyoda gündel#k l#sanla 
konu!tu$unu, matemat#k ya da felsef# soyut b#r 
d#l kullanmadı$ını ve anla!ılmaz olmadı$ını 
vurgulamı!tır.

Tems$l: “M$mar Hayal Kuran ve Soru Soran 
!nsandır”/ “Konu#urum”/ “Ç$zer$m”
Nez#h Eldem m#marı “hayal kuran #nsan” olarak 
tar#f etmekted#r. Dü!ünceler#n bulanıklı$ı ve uçucu 
kaçıcılı$ını yakalamanın aracı olarak onları söze 

ve ç#zg#ye dökmey# kullandı$ını anlıyoruz. Ç#zg# 
m#marın her zaman kullandı$ı b#r araç olmakla 
b#rl#kte, sözün geçm#!te sadece bazı m#marlarca 
kullanılan b#r tems#l aracı oldu$unu söylemek 
mümkün. Ö$renc#l#k yıllarımızda aramızda b#r 
“!eh#r efsanes#” dola!ırdı: Falan profesör stüdyoda 
f#lan ö$renc#n#n projes#ndek# b#r noktaya b#r soru 
#!aret# koymu!, bunun üzer#ne ö$renc# sürekl# 
dü!ünüp defalarca farklı çözümler# gel#!t#r#p ona 
sunmu!; ancak aynı k#!# tarafından o noktaya 
aynı #!aret konup durmu!. Sonunda dayanamayıp 
kend#s#ne sordu$unda o #!aret#n “mevcut a$aç mı?” 
sorusu anlamına geld#$# anla!ılmı!. Bu, o günlerde, 
stüdyoda ç#z#m dı!ında konu!manın -hele b#r 
!eyler# açıklamanın- ne kadar az devreye g#rd#$# #le 
#lg#l# traj#kom#k b#r h#kayed#r. 
Nez#h Eldem bunun dı!ına çıkmak, ötes#ne 
geçmek çabası #çer#s#nde, stüdyoda sorularla 
#lerlend#$#nde ö$renc#ye kend#s#n# gel#!t#rmek #ç#n 
b#r fırsat yaratılab#ld#$#n# dü!ünmekted#r. Daha 
önce bel#rtt#$#m üzere, bu kend#s#ne sunulmamı! 
b#r #mkandır; ö$renc# #ç#n, böylel#kle “o benden 
daha evvel gel#!#yor” dem#!t#r. Anlattıklarından 
konu!ma ve soru sormanın #ç #çe süreçler oldu$u 
anla!ılab#lmekted#r: “M#mar soru soran ve hayal 
kuran #nsandır... Ben bazen hanımla konu!urum, 
ben# d#nles#n d#nlemes#n, sürekl# anlatırım. Kend# 
kend#m# kontrol eder#m o zaman. Anlatırken ba!ka 
türlü olur, dü!ündü$ümden farklıla!ır.” Ben bu 
“kend# kend#ne dü!ündü$ünden farklıla!ması” 
meseles#n#n ayrıca öneml# oldu$una #nanıyorum. 
Dü!ünceler#m#z#n yoktan var ed#lmed#$#n#, 
tems#l#yet aracılı$ıyla gel#!t#r#ld#$#n# b#l#yoruz. 
Onları ancak ve ancak (kend#m#ze de) tems#l 
ett#$#m#zde yen#den ve yen#den üret#leb#lmeler# 
mümkün olmaktadır. Soru sormak, bugün stüdyo 
e$#t#m#n#n öneml# b#r parçasıdır; “!eyler üzer#ne 
dü!ünme” b#lg#s#d#r. Nez#h Bey soru sormanın, 
sıradan olmayana ula!manın b#r yolu oldu$unu 
da dü!ünmekted#r: “Soru sormanın ne kadar 
kolaylı$ı varsa o kolaylıkları yapmalı, tanımanın 
ne kadar kolaylı$ı varsa o kend#n# göstermel# […] 
çünkü olay çok zor […] anla!ılması çok zor […] 
%nsanlar ko!ullanıyorlar ve [ancak] bu soruları 
sordu$un #ç#n, !üphe ett#$#n #ç#n, h#ç denenmem#! 
h#ç yanından geç#lmem#! b#r #mkanla her !ey 
cuk oturuyor yer#ne, tas tamam oluyor. Sıradan 
olmayan b#r #!# yapma[k], özgün olan[ı elde 
etmek], mutlaka !üphe #le olur.”

Belkıs ULUO,LU
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Ancak soru sormak yetmez, sonunda ba!ka araçlar 
devreye g#rer: “Ama sonunda ben ç#z#yorum […] 
yan# ben ç#zen hocalardan b#r#s#y#m.” “En üm#ts#z 
zamanında, en olmaz ded#$#m zaman[da] ç#z#yorum 
ve b#r kere bana #nanıyor [ö$renc#], hatta belk# ben# 
be$en#yor; ama ben# ula!ılmaz zannetmes#n# de 
#stem#yorum […] ona öyle kolaylıklar get#r#yorum 
k#, o kend#s# bu [dü!üncen#n] #ç#nden hemen 
çıkab#l#yor.” Yazıya ba!larken Nez#h Eldem’# 
#lk perspekt#f ders#nde tanıdı$ımı bel#rtm#!t#m. 
Görü!mem#z sırasında da mekânı anlatab#lmek #ç#n 
ö$renc#y# hazırlamak gerekt#$#n# bel#rtm#! ve ç#zg#, 
foto$raf, maket ve rölöve g#b# !eyler#n (yan# tems#l) 
bunun temel# oldu$unu söylem#!t#r. Y#ne tems#le 
gönderme yaptı$ı b#r ba!ka mesele ölçü ve ölçekt#r. 
“Ölçüler# aklınızda tutmaya çalı!ın. Yanınızda b#r 
metre ta!ıyın ve her #y# ya da kötü buldu$unuz 
!ey# ölçün, ezberlemek #ç#n de$#l alı!mak #ç#n 
ve ölçeks#z olarak kes#n [ç#zmey#n] ta k# b#r gün 
her ç#zd#$#n#z !ey dünyayı ölçekl# kavradı$ınızı 
anlatıncaya kadar” dem#!t#r.
Bu satırları yazarken ve onun ses kaydını d#nlerken, 
soru sormaya olan tutkusu bana Platon’un 
Menon’unu hatırlattı. Yaptı$ının b#r çe!#t Sokrat#k 
d#yalog oldu$unu dü!ünmeden edem#yor #nsan.

Tek Do&ru Çözüm: “Alternat$f Üretmek Yoktur”
Be!#kta! Meydanı ve Çevres# Kentsel Tasarım 
Yarı!ması #le #lg#l# görü!mem#z sırasında, bel#rl# 
b#r yerde ve bel#rl# b#r zamanda, tek b#r çözüm 
olab#lece$#n#n #puçlarını verm#!t#r. Benzer# 
!ek#lde kar!ılıklı görü!mem#zde bunu daha 
açıkça d#le get#rm#!, “B#r defa yaptı$ım b#naya 
‘böyle de yapab#l#rd#m’ demed#m !#md#ye kadar”, 
“Alternat#f üretmek d#ye b#r !ey# ben kes#nl#kle 
kabul etm#yorum, #nanmıyorum. Alternat#f 
üretmek demezsek anla!ab#l#r#z, ko!ulları denemek 

Asker# Müze g#r#! holünün !#md#k# hal# Kaynak:www.asker#muze.tsk.tr

Foto$ra+ar :Had#ye Cangökçe, Cem Çet#n. Kaynak:Tanyel#, U$ur, 1991, “Nez#h 
Eldem’#n Zor M#marlı$ı”,Arredemento Dekorasyon, s.94
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d#yeb#l#r#z, terc#hler#n a$ırlıklarını denemek 
d#yeb#l#r#z. "uradan yer#ne buradan g#rseyd#m 
d#yorsam, henüz o sorular sorulmamı!tır.” ve “O 
b#na, o yerde, o #nsanlar #ç#n, o tar#hte, o b#ç#m 
ve o çözüm olarak #n!a ed#leb#l#rd#.” dem#!t#r. 
Sank# çözüm orada durmaktadır ve b#z onu 
bulmaktayızdır; yan# b#z#m dı!ımızda olup b#ten 
b#r gerçekl#$# ke!f#m#zd#r aslında bu süreç. %!te bu 
noktada da #ç#mden “evet, tam b#r ‘kara kutu’cu” 
ded#$#m# hatırlıyorum.

Ba&lamcılık: “Bell# Yer, Bell# K#!#, Bell# %!levden 
Ortaya Çıkmayan Bütün Tasarım Öner#ler# %+as 
Etmeye Mahkumdur”
Lobell b#r makales#nde, Bauhaus’un s#stemat#k 
tasarım yakla!ımlarının atası oldu$unu, tar#h# 
yasakladı$ını, bu nedenle arket#p#k olanla 
ba$ımızın koptu$unu, m#marlık yapmadı$ımızı, 
onun yer#ne mak#ne tasarladı$ımızı bel#rterek 
onun gelene$#n#n devamı oldu$unu #dd#a ett#$# 
s#stemat#k tasarım yöntemler#ne yo$un b#r 
ele!t#r#de bulunmu!tur. M#marlı$ın de$erlerden 
ba$ımsız olamayaca$ının altını ç#zm#! ve bunun 
m#marlıkta arket#p#k #nsan deney#m#ne yer 
vermek anlamına geld#$#n# bel#rtm#!t#r. Burada 

#!aret ed#len#n, geçm#! b#ç#mler#n kend#s#nden 
çok, ya!antının #zler#yle var olmu!, ku!aklar boyu 
sürdürülmü!, #l#!k# kurulab#len ve sürdürüleb#len 
arket#p#k k#m# m#mar# olgular oldu$unu dü!ünmek 
gerek#r. Nez#h Eldem’#n tar#hî çevrelerle arasındak# 
ba$ daha çok bu türden b#r ba$dır; amaçlanan 
onun g#b# ürünler üretmek de$#ld#r, onu anlamak, 
onunla b#rl#kte var olmanın yollarını ara!tırmaktır. 
O nedenled#r k#, görü!mem#zde sürekl# “ko!ullar”ı 
vurgulamı!tır. “Ö$renc#ler#n b#lmes# tanıması 
gereken yapılar var mı?” sorusuna, bekled#$#m 
üzere, “Ben bu konuyu cevaplamak #stemem. […] 
"unu b#l#rse ondan b#r !ey ed#n#r d#ye de$#l...” 
dem#! ve ö$renc#n#n o m#mar#y# #!levsell#$#yle 
kavrayamaması durumundan dem vurarak 
!öyle devam etm#!t#r: “Bence V#lla Savoye ya 
da b#lmem ne, ba!ka b#r takım öneml# yapılar, 
hang# teknoloj#k gel#!meler#n, hang# toplumsal 
özell#kler#n [etk#s#nde], hang# #kl#mde, hang# ülkede 
[sorularının] cevabı aranırken ortaya çıkmı!tır, 
bu çok öneml# […] Saygınlık grupları, modeller# 
yaratılıyor d#ye korkuyorum.” dem#!t#r. “Ben b#le 
hâlâ o ko!ullar ortaya konunca, dokümanterlerde 
f#lan, heyecan duyuyorum; o bütünü 
kavrayab#l#rsen o zaman faydalı oluyor […] Böyle 
b#r !ey #sten#yordu, böyle b#r !ey yapıldı, #nsanlar 

Nez#h Eldem’#n esk#zler#
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böyle tepk# gösterd#ler. [Bu durumda] herhang# 
b#r b#na da ben#m #ç#n söylemek #sted#$#me ves#le 
olab#l#r. M#mar#ye bakmasını ö$renmek, bu 
öneml#.”
Nez#h Eldem’#n ba$lamcılı$ı, m#mar#y# #!levsell#$# 
bütünü #çer#s#nde kavrayab#lmek anlamına 
gelmekted#r; esk# b#ç#mler# yen#den yapmak 
demek de$#ld#r. Bunu çok açık b#r b#ç#mde #fade 
etm#!t#r: “Bell# yer, bell# k#!#, bell# #!levden ortaya 
çıkmayan bütün tasarım öner#ler#n#n #+as etmeye 
mahkum oldu$una #nanıyorum.” Zaten #!ler# de 
bu tutumunu açıkça yansıtmaktadır. Bugün bu 
eks#kl#$# m#mar# tasarım alanında der#nlemes#ne 
ya!ıyoruz; hâlâ tar#hle olan #l#!k#m#z sorunlu, hâlâ 
“onun g#b# olmak” !ekl#ndek# yorumlamalardan 
kurtulab#lm#! de$#l#z, hâlâ onunla nasıl b#r arada 
olab#lece$#m#z# b#lem#yoruz. %k# ku!ak önces#n#n 
m#marı Nez#h Eldem’#n bunun çok ötes#nde b#r 
anlayı!ı oldu$unu görmek b#r ders n#tel#$#nde 
olacak güçted#r.
Bu konular üzer#ne konu!tu$umuz noktada, 
ba$lamcılı$ının b#r çe!#t fenomenoloj#k yakla!ımı 
#çerd#$#n# de görmek mümkün olmu!tur: “Yer, 
#kl#m#yle, takv#m#yle b#r yer” derken yere olan 
vurgu; “Kes#tler […] mutlaka b#r ölçek daha #ler#de 
tutarım, mesela konuya ba!larken daha 1/100 
kes#tler, en a!a$ı; 1/50, 1/20 kes#tlerde deneyerek 
tanımasını ve önerd#$# !ey# de anlatmasını 
[#ster#m]” derken k#!#den nesnes#n# onunla 
hemhal olmaya #mkan verecek b#r yakınlıkta 
deney#mlemes#n#, böyle b#r #l#!k# #çer#s#nde olmasını 
#stemek; (ö$renc#l#$#n# anlatırken) “pencerey# rölöve 
ett#m […] ay ne güzel !ey!” derkenk# duygulanımı; 
“bell# yer, bell# k#!#, bell# #!lev” tanımlamasının tek 
ana ve tek duruma özgü çözüm arayı!ı; ö$renc#ler# 
#le Arkeoloj# Müzes#’n#n kend# yaptı$ı kısımlarını 
z#yaret ett#kler#nde b#r ö$renc#s#n#n
“Ben s#zden bu kadar sened#r ders gördüm, 
h#ç b#r ders#n#zde bugün ö$rend#$#m kadar !ey 
ö$renmed#m.”
“bütün stüdyo dersler#n#z b#r yana ancak, burada 
ö$rend#$#m kadar !ey# s#zden ö$renmem#!t#m” 
dey#!#n#n arkasında yatan do$rudan deney#m# 
önemsey#!#; bu ve benzer# çok sayıda an ve söz 
b#ze Nez#h Eldem’#n fenomenoloj#k deney#m# 
m#marlı$ın ayrılmaz b#r özell#$# olarak tar#+ed#$#n# 
ve stüdyoda sorularla bunu açı$a çıkarmayı 
hede+ed#$#n# göstermekted#r.

Nez$h Bey
Ta!kı!lalılar #ç#n Nez#h Bey hem !ahsen uzunca 
yıllar (1944-1988 ve hatta sonrasında zaman zaman) 
b#r arada oldukları hem de eserler#yle b#r arada 
olmaya devam ett#kler# b#r Ta!kı!lalıdır. At#lla 
Yücel’# anma tören# sırasında b#r keman d#nlet#s# 
#ç#n #cracı olarak aramızda bulunan sanatçının 
109-Nez#h Eldem Konferans Salonu #ç#n, “salonun 
akust#$# çok #y#, #nsanın çaldıkça çalası gel#yor” 
sözler# Nez#h Bey’# b#r kez daha anmamızı sa$ladı. 
Heyecanıyla, kavgasıyla, ustalı$ıyla, t#t#zl#$#yle, 
m#marlı$ıyla Nez#h Bey h#ç unutulmayacak.

NOTLAR
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Bourd#eu, P#erre, 1977, Outl#ne of a -eory of Pract#ce, Cambr#dge Un#vers#ty 
Press, New York.
Stevens, Garry, 1998, -e Favored C#rcle: -e Soc#al Foundat#ons of Arch#tectu-
ral D#st#nct#on, -e MIT Press, Cambr#dge, MA.
Bloom, Benjam#n S. (Ed.), 1956, Taxonomy of Educat#onal Object#ves: -e 
Class#f#cat#on of Educat#onal Goals, Longman, Londra.
Roberts, A.; Pearce, M.; L#eberman, O.; Mats#ka, W., 2006, “-e Development 
of Values #n the Stud#o: A H#dden Curr#culum?”, Chang#ng Trends #n Arch#te-
ctural Des#gn Educat#on: Proceed#ngs of the Internat#onal Conference of the 
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t#ques”, Descr#pt#ve Models of Des#gn, (ed.) Ö. Akın, G. Sa$lamer, 1-5 Temmuz 
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Zihnin Ellere Akı!ı
Sevinç Hadi

8 Ek#m 2019’da %TÜ Ta!kı!la 109 no.lu Nez#h Eldem Konferans Salonu’nda gerçekle!en 
Anma Programı 2018-2020: Nez#h Eldem ve Mekânı Örgütlemek etk#nl#$#n#n 
konu!macıları arasında yer alan yazar, konu!ması #le aynı ba!lı$ı ta!ıyan bu metn#nde 
“m#marlı$ın uç bey#” olarak tar#+ed#$# Nez#h Eldem’#n, k#!#l#$#n# ve m#marlı$ını yakından 
tanımamıza olanak sa$lıyor.

Prof. Nez#h Eldem b#r seçk#n m#mar, 
m#marlık e$#t#mc#s# olmanın yanı sıra 

m#marlı$ı konu!mu! ve yaptı$ı mekânları adeta 
konu!turmu!tur. Prof. Nez#h Eldem’# farklı 
ortamlarda tanıdım; önce ö$renc#l#$#mde, sonra 
b#rl#kte çalı!ırken daha sonra meslek# ortamda 
ve a#le ortamında. Bundan 64 yıl önce 1956 
yılında önce ö$renc#s# oldum. Sonra tasarlamak 
ve tasarladı$ını gerçekle!t#rmek üzere #lk 
tecrübeler#m# Prof. Nez#h Eldem’#n yanında 
ed#nd#m. 1963 yılıydı, Nez#h Bey söyled#, ben 
ç#zd#m. Ardından !ant#ye !ef# oldum. B#rl#kte 
Ta!kı!la’da %n!aat Fakültes# K#taplı$ı projes#n# 
yaptık. Kend#s# daha önce Ta!kı!la’da M#marlık 
Fakültes# K#taplı$ı’nı tasarlamı!tı.

M#marlıkla #lg#l# sözler# olan !a#r %lhan Berk, "eyler 
#s#ml# !##r k#tabında ‘’Evde her !ey #çer#s# #ç#n vardır, 
oda b#r dünyadır, dünyayı önüne alan pencered#r, 
merd#ven ev#n #ç yolculu$udur ve balkon uzam 
avcısıdır.’’ derken duvar #ç#n de “Jacques Péret g#b# 
söylersek duvarı ancak üstüne b#r !ey astı$ımızda 
görürüz”, ded#$#n# hatırlatıyor ve kend# d#l#yle, “asıl 
da ba!ımızı vurdu$umuzda elbet, sonra hemen 
unuturuz” d#yor. Bu !##rsel anlamların dı!ında, 
Nez#h Eldem de k#taplık ra+arını aslında zem#ne 
yük vermemek amacıyla duvarlara asmı! oldu
Nez#h Eldem’#n mekânlara #çgüdüsel b#r yakla!ımı 
var. Eldem’le b#rl#kte Ta!kı!la’da zem#n katta, 10 
metreye 20 metre boyutlu d#kdörtgen salonun 7 
metre yüksekl#kl# kav# duvarları arasında kalan 
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mekânı %n!aat Fakültes# Kütüphanes# olarak 
projelend#rd#k ve #n!a ett#k. Bu projede sa$ır 
duvarlar üzer#nde b#r uçtan b#r uca yerden tavana 
k#tapları yerle!t#rmek #ç#n dem#r aksam kuruldu.
Duvara dü!ey yönde b#r parmak çapındak# 75cm 
aks aralıklı dem#r borular ankre ed#l#yor. De$#!#k 
yüksekl#kte raf aralıklarını tem#n edeb#lmek #ç#n 
bütün borular üzer#nde 5cm’de b#r kar!ılıklı del#k 
açılıyor ve raf ta!ıyıcı sac kö!ebentler de o noktalara 
ba$lanıyor. Dört korn#yer haçvar# b#rle!erek 
kolon görev# görüyor, dö!eme yalın olarak 
kullanılan ah!ap gürgen türünden. Bo$az#ç#’n#n 
#zlend#$# kö!ede den#ze ve peyzaja bakan cephede 
pencerelerden gelen do$al ı!ık okuma masalarını 
aydınlatıyor. Bugün yapılsaydı y#ne aynı sadel#kte 
olurdu belk#. Malzeme az ve çıplak. Duvardak# 
ve önündek# k#tap raf d#z#ler# hep b#rl#kte b#r 
açık raf k#taplı$ı öges# olarak mekânın anlamını 
vurgulamakta. B#t#!#ktek# mevcut tuvalet #ç#n 7 
metre hac#m yüksekl#$# gerekmed#$#nden, üstte +5 
kotunda k#taplık 2. katı #le ba$lantılı depo yapıldı. 

%n!asından sonra b#raz de$#!#kl#k oldu$unu, tuvalet 
#ptal ed#lerek yer#nde kütüphane of#s# yapıldı$ını 
görüyoruz. Projede 1. ve 2. kat dö!eme ucundak# 
korkuluk, k#tap ra+arı #le olu!uyordu. 1. katta 
konsol ucundak# boydan boya uzanan mav# levha 
tasarıma dah#l de$#ld#r. Metal konstrüks#yonun 
reng# kırmızı s#yah karı!ımıyla elde ett#$#m#z mat 
pas reng# #d#. "#md# #se s#yah ve parlak.
Y#ne Ta!kı!la zem#n katta Prof. Nez#h Eldem 109 
no.lu Fuat Külünk Laboratuarı’nı da konferans 
salonu olarak düzenlem#!t#r. Bu salon da 7 metre 
tavan yüksekl#$#nde ve altı toprak zem#n. B#t#!#kte 
var olan gen#! merd#ven#n sahanlık kotları ona 
yol gösterm#! belk# de... Zem#n kat kotunun 3 rıht 
üstündek# sahanlıktan konferans salonuna, 20 rıht 
üstündek# sahanlıktan da konferans salonunun 
galer#s#ne g#r#l#yor.
Galer# b#r betonarme çanak; tamamen özel, Nez#h 
Eldem’#n co!kun katmanları #zlen#yor her açıdan. 
Galer#n#n a$ır yükü benzers#z #r# kes#tl# görecel#k 
kazandırılmı! kend#ne özgü kolonlar #le alttak# 

Kütüphane görsel#ndek# zem#nde bulunan k#tap dolapları sonradan eklenm#!t#r.

 %TÜ Ta!kı!la %n!aat Fakültes# Kütüphanes# render görsel#

%TÜ Ta!kı!la %n!aat Fakültes# Kütüphanes# görsel#

%TÜ Ta!kı!la %n!aat Fakültes# Kütüphanes# render görsel#
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toprak zem#ne #nd#r#l#yor. Bu kez galer# duvardan 
ayrık. Ta!kı!la duvarları #le b#r b#rle!#m# yok. 
Duvarlar yük ta!ımıyor artık. Toprak zem#n 
üzer#nde dö!eme konferans salonunun gerekt#rd#$# 
mey#lle basamak basamak sahneye do$ru #n#yor. 
Sahne hep yapılagelmekte olan düz hatlarda 
de$#l, de$#!#k kotlar, yönelmeler #le salonun 
kar!ısına özgün b#r !ek#lde yerle!#yor. Sey#rc#ler 
konu!macının etrafını adeta sarıyor. 3. boyutta 
ayaklı b#r ç#& kare ekran, tavana serbest asılı ah!ap 
akust#k panolar #le sey#rc#ler arasındak# projeks#yon 
kürsüsü ve betonarme galer# tek#l, #!levsel, 
b#rb#r#n#n #!#n# tamamlayan elemanlar olarak 
Ta!kı!la’nın sade duvarları arasında yer almı!. 
Han# neredeyse kalk g#del#m dense ba!ka yerde de 
aynı #!# görecek bu takılı elemanlar. Ayrıca sıra dı!ı 
ı!ıklı tavan da bu konferans 
salonuna özel b#r k#ml#k kazandırıyor. Panolardak# 
ah!ap, betondak# gr#l#k ve zem#ndek# renk 
b#rl#ktel#$# b#r sadel#k yaratıyor. Salonun 
basamaklarını kaplayan halı, sey#rc# koltuklarının 
altına destek olsun d#ye yapılmı!, yer#nde dökme 
betonun sürekl# çıkıntıları üstünde de dolanarak 
az malzeme, az renk fakat çok sade #le çok huzur 

g#b# b#r fark ta!ıyor. B#rçok koltu$un endüstr#yel 
ayaklarının yer#nde çok özel b#r çözüm görülüyor. 
Mekân dı!ına yönelen projeks#yon olana$ı #le 
konu!macı kürsüsü arkasındak# “takla atan” ekran 
Nez#h Eldem’#n özel yaratısıdır ve tekn#$e ne kadar 
hak#m oldu$unun #fades#d#r. Nez#h Eldem dı! 
çevre #le #l#!k#ler açısından Ta!kı!la yanındak# ön 
bahçey# konferans salonuna b#r g#r#! avlusu olarak 
kullanmak gerekl#l#$#nden bahsetm#!t#.
Esk#den Ta!kı!la’da kürsüler üç odalı #d#. Profesör, 
doçent ve as#stan #ç#n tavanlar y#ne 7 metre 
yüksekl#kte. Nez#h Eldem bu kez bu yüksekl#kler# 
d#keyde yatay olarak üçe böldü, ancak pencereler#n 
yatay do$rama h#zalarına denk get#rerek. Esk#den 
çatı arası olarak g#zlenen yerde en üste olma 
durumunu de$erlend#rerek Nez#h Eldem ı!ı$ı #çer# 
alma tavrı #le çatı arası stüdyolarını semav# ı!ı$a 
kavu!turmu!tur. 

Harb$ye Mekteb$’ne yen$ b$r müze hayatı 
kazandıran projen#n konferans salonunda oturma 
yerler# sahney# ve çevrey# çok rahat #zleyecek b#r 
e$#mle düzenlenm#!. Sey#rc#ler#n kar!ısında sahne, 

 %TÜ Ta!kı!la 109 no.lu salon galer# görsel# Kaynak: M#marlar Odası ar!#v# %TÜ Ta!kı!la çatı katı ı!ıklıkları

%TÜ Ta!kı!la 109 no.lu salon görsel# Kaynak: M#marlar Odası ar!#v#

Sevinç Hadi
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yükselt#s#z gen#! b#r yüzey olarak kar!ımıza çıkıyor. 
Konu!macılar, ekranlar heps# b#r arada gen#! b#r 
mekân bo!lu$unda yer alıyor. Bu alanın ardındak# 
hareketl# dü!ey düzenek b#r anda açılıyor. Mehter 
takımı aynı kottak# bahçeden bu mekâna gür ses# 
ve tempolu melod#s# #le #k# #ler#, b#r ger# adım adım 
akıyor. Co!kulu ve sıra dı!ı dramat#zasyon. Ne 
muhte!em an, ne heyecan ver#c# göster# ve ne büyük 
ustalık...
Nez#h Eldem, yere, olaya, zamana ve m#mar#de 
#ç ve dı! mekân sürekl#l#$#ne anlamlı yorumları 
#le kıymet katıyor. Nez#h Eldem yaptı$ı m#marlık 
e$#t#m#n#, ç#z#mler#, anlatıları, tasarladı$ı ve 
uyguladı$ı mekânlarla taçlandırıyordu.
"#md# de Nez#h Eldem’#n b#r anda el#nden çıkan 
ç#z#mler# #ç#n b#raz a#le ortamından bahsetmek 
#st#yorum. E!# Eda Hanımla Prof. Nez#h Eldem’# 
Tuzla’dak# ev#m#zde b#rkaç gün a$ırlamak 
mutlulu$unu ya!amı!tık. Ev yen# b#tm#!t#. Yan# 
sınav verecekt#k. Nez#h Bey kalemler#, ka$ıtları ve 
sulu boya takımı #le gelm#!t#. Sabahley#n odasından 
çıktı. Galer#den a!a$ıya baktı. Merd#venden #nerken 
burası b#r ya!am platformu d#ye n#telend#rd#$# 

masa ba!ında (1.30m / 2.40m) sabah çayından 
sonra Tül#n Had#, %mre Had# ve "andor Had#’n#n 
karakalem portreler#n# ç#zd#. (Res#m 12-14) Daha 
sonra, ev#n etrafında !öyle b#r dolanıp her gün 
ö$leden sonra saat 3’te, bel#rled#$# t#p#k noktada 
ç#zd#kler#n# suluboya #le tamamladı. Res#m ev#m#z# 
aksett#ren çok de$erl# b#r eser oldu. 
B#r ba!ka özel anı daha, m#mar# derken pasta 
süslemes#ne uzanıyoruz. Nez#h Bey, Tuzla’da 
res#mler#n yanı sıra b#r ba!ka el becer#s# olarak ka$ıt 
helvayı kelebek kanadı, badem taneler#n# papatya 
taç yapra$ı g#b# #!leyerek pastayı süsled#. Zek# ve 
espr#l# b#r #nsandı. Gülmey# ve güldürmey# severd#. 
Y#ne Tuzla’da, b#t#!#ktek# ablam Özcan Tütüncü, 
çıplak tu$la duvarların beyazlı$ının yanında, dolap 
kapa$ı, raf, sed#r, do$rama g#b# yerlerde kullanılan 
çıralı çamın yer yer salondak# tavanda da devam 
etmes#n# #st#yordu. Çıralı çam k#r#!ler#n ta!ıyıcı g#b# 
görünmes#ne kar!ın üste betonarme tavan aslında 
ta!ıyıcıydı. Bu k#r#!ler monte ed#l#rken Nez#h Bey de 
oradaydı. “Ne ders#n#z bu duruma?” d#ye sordum. 
Nez#h Bey#n cevabı: “B#r esk# !a#re sormu!lar ben 
ned#r? d#ye, ben b#l#rs#n#z yüzde s#yah noktalardır, 

Nez#h Eldem’#n ç#zd#$# %mre Had# karakalem portres#

Nez#h Eldem’#n ç#zd#$# Tül#n Had# karakalem portres#

Nez#h Eldem’#n ç#zd#$# "andor Had# karakalem portres#
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‘gerekl# de$#ld#r ama güzell#k yaratır dem#!.’” Bunu 
duyan ablam Özcan Tütüncü de “Güzell#k de b#r 
fonks#yondur.” d#ye cevap verm#!t#.
B#r ba!ka anı daha… "andor Had#, “Unutma 
m#saf#re kahve de$#l, f#ncan #kram ed#l#r. Ona göre 
seç#m yap” ded#$#nde Nez#h Bey de kalburüstü 
lokantalarda pırasanın ye!#l kısmından çok dolgun 
beyaz kısmının mü!ter#ye sunuldu$unu söyled#. 
Ver#len bu dersle de hayat d#le get#r#lm#!t#.

Nez#h Bey m#mar#y# yaparken usta oldu$u g#b# 
konu!urken de söz ustasıydı. Yıl 1994 Ek#m 
ayında M#ll# Reasürans B#nası Sanat Galer#s# 
açılı!ının #lk serg#s#nde M#ll# Reasürans 
B#nası projeler# serg#len#rken yapılan panele 
Prof. Nez#h Eldem, Prof. Utar#t %zg# ve ben 
katılmı!tık. Bu panelde Nez#h Eldem m#mar 
ve m#mar# hakkında dü!ünceler#n# !öyle 
bel#rt#yordu: 
- M#mar ney#n pe!#nde oldu$unu b#lecek 
ya!amsal do$rularını tak#p edecek ve b#ç#msel 
reçetelere ba!vurmayacak, 

- B#r ya!amsal çevrey# yaratırken, ya!amı 
ko!ullandıracak, b#r çevren#n tüm do$rularını 
açıklayacak soruları eks#ks#z soracak, bunların 
yanıtlarını de$erlend#r#rken her zaman 
kaçınılmazlıkların pe!#nde olup kılı kırk 
yaracak, 
- M#mar ya!amsal senaryonun öyküsünü ve 
kurgusunu, bütün #ç #l#!k#ler# ve çözümlemeler# 
kurmak #ç#n göz önüne alacak, sokaktak# #nsan 
ve kom!uyu da bu senaryonun #ç#ne katacak, 
- M#mar #nsandan ve ya!amdan yola çıkarak, 
yeter#nce tasalı olacaktır, d#yor. 
- Ça$da! olmak, açılar, der#nl#kler ve 
perspekt#+er, do$rultular kazandırmak, 
nereden dı!arı bakılacaksa orada del#nme, 
nerede bol ı!ı$ı der#nlere ta!ıma gerek#yorsa 
orada hemen bütünüyle !e'a+a!mı! b#r dı! 
kabuk yapacak, 
- Her kararda olasılıkları, kaçınılmazlı$a 
dönü!ünceye kadar soru sormaya devam 
etmek, umutsuzlu$a dü!meden bunu 
yapab#lecek kadar yürekl# ve soluklu olacak, 

Tuzladak# Sev#nç Had# ve "andor Had# ev# görsel# Tuzla’dak# Sev#nç Had# ve "andor Had# ev# Nez#h Eldem’#n suluboya çalı!ması

Sevinç Hadi
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- Tar#hî yapıyla yan yana gel#rken b#rl#ktel#$#n 
gerekl#l#kler#n# yer#ne get#rmek, bugünün de 
tar#h #ç#nde ‘’bell# b#r yer oldu$unun b#l#nc# 
#ç#nde davranmak” g#b# çok c#dd# konulara 
#!aret ed#yor.
Tar#he, malzemeye, hayal gücüne dayanan, 
de$#!#mlere der#nden duyarlı olan Carlo Scarpa 
#le b#r benzerl#k görüyorum. Nez#h Eldem: 
- Tek defalık çözüm, sürpr#zl# mekân, #ç dı! 
bütünle!mes#n# temel alan 
- Detaya yönelecek anal#z ve ke!#f, ayrıntılar 
ustası 
- Tekn#$e hak#m, malzemeye a!#na, merak 
sah#b# 
- Söz ustası, kökenlere saygılı, sabırlı, dayanıklı, 
#natçı, az#ml#, pes etmeyen, k#b#rs#z, tevazu dolu 
- “H#ç ke!ke demed#m” dem#!t#, demek k# 
yaptıklarından ho!nut 
- Sorun çözmekten çok, sorun arayan 

- D#l#nden dü!ürmed#$# kel#meler#: Elver#!l#l#k, 
ya!antısal mekân, bo!luklar düzen# 
Nez#h Bey #ç#n her !ey# at, sadece b#r kel#mes#n# 
seç deseler ‘’Elver#!l#l#k’’ der#m. 
- Nez#h Eldem adı üzer#nde, nez#h b#r #nsan. 
K#!#l#$#ne ba$lı b#r ya!am görü!üne sah#p. Nesl# 
tükenm#! b#r %stanbul efend#s#, zek#, m#zah gücü 
yüksek, !akacı. H#çb#r madd# çıkar gözetmeyen, 
hatta bunu bana yaptırdıkları #ç#n asıl ben 
onlara ödemel#y#m d#yeb#len. P#r a!kına çalı!an 
b#r#s#... 
- Sanatkar, el#nden dü!meyen kalem#yle 
parmaklarından sızan zeka ve b#raz da kend# 
dönem#n#n #fades#yle “ehl# hıref” yan# hüner 
ustası. Res#m, seram#k, t#pograf#, af#! g#b# farklı 
alanlarda da usta. 
"a#r %lhan Berk’e “!##r#n uç bey#” d#yorlar. Ben 
de Nez#h Eldem’# “m#marlı$ın uç bey#” olarak 
görüyorum.

Nez#h Eldem ve Sev#nç Had#’n#n süsled#$# pasta Nez#h Eldem ve Sev#nç Had#’n#n süsled#$# pasta

Nez#h Eldem’#n 
m#mar#y# t#pograf# 
#le #l#!k#lend#rerek 
yaptı$ı af#!

Nez#h Eldem ve Sev#nç Had#’n#n süsled#$# pasta Sev#nç Had#’n#n ablası Özcan Tütüncü’nün ev#n#n salonundak# çıralı çam k#r#!ler
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Prof. Nezih Eldem’den 
Mimarlık Ö$renmek
Prof. Nez#h Eldem (1921-2005), altmı! yılı 

a!an meslek ya!amı süres#nde öneml# 
projelerle #lg#lenm#!, m#marlar yet#!t#rm#! b#r 

akadem#syend#r. Ça$da! tasarımları yanında, özgün 
#!lev#n# y#t#rm#! tar#h# b#naların yen#den kullanımı, 
ça$da! eklerle ya!atılmaları yönündek# uygulamaları 
övgüyle anılmaktadır.  Yen#köy’de Muza'er Gaz#o$lu 
Yalısı Restorasyonu (1960-1), %TÜ Maçka Kampüsü’nde 
G Anf#s# düzenlemes# (1964), Karaköy Z#raat Bankası’na 
ek tasarımı (1971-2), Eyüp Tar#h# merkez#ndek# çevre 
düzenleme ve projeler# (1986-2005) bu kapsamda 
anılab#l#r. 
1998 yılında M#marlar Odası’nın “Büyük Ödülü (S#nan 
Ödülü)” Prof. Nez#h Eldem’e ver#ld# . Ödülün gerekçes#: 
“B!r ku"a#ın tems!lc!s! olarak, ben!msed!#! m!mar! ve 
meslek! !lkelerden, et!k kurallardan h!ç ödün vermeks!z!n 
sürdürdü#ü uygulamaları ve aynı do#rultuda e#!t!me 
yaptı#ı katkılarıyla, meslek! tutarlılık ve sürekl!l!k 
açısından referans  konumu olu"turması” !ekl#nde 
bel#rt#lm#!t# (Balam#r, 2005:80-81).  Bu kısa açıklama 
onun m#marlık mesle$#n#n #lkeler#ne saygısını, 
akadem#k alandak# ba!arısını, onurlu ya!am ç#zg#s#n# 
özetl#yor. 
M#marlık e$#t#m#n# Güzel Sanatlar Akadem#s#nde alan 
Nez#h Bey, ö$renc#l#$# sırasında resme #lg#s# ve Prof. 
Sedad Hakkı Eldem’le yaptı$ı rölöveler dolayısıyla 
tanınmı!tı (%nceo$lu 2005: 55-57).  1944 ‘de mezun 
olduktan sonra, Prof. Em#n Onat onu %TÜ’nün 
M#marlık Bölümünün ö$ret#m kadrosuna katılmaya 
davet ett#.  O sırada Ta!kı!la b#nası %stanbul Tekn#k 
Ün#vers#tes#’ne tahs#s ed#lm#!; 70x 40 m boyutlarında b#r 
avlu çevres#nde yükselen anıtsal b#nanın restorasyonu 
#ç#n Prof. Paul Bonatz ve Prof. Em#n Onat çalı!malara 
ba!lamı!lardı. Prof. Onat’ın öner#s#n# kabul ederek %TÜ 
M#marlık Fakültes# ö$ret#m kadrosuna katılan Y. M#mar 
Nez#h Eldem, Ta!kı!la’nın %TÜ Rektörlü$ü’nün yanı sıra, 
M#marlık ve %n!aat Fakülteler#n# barındıran b#r e$#t#m 
kurumuna dönü!ümünü yakından #zled#. 
1952 yılında %talya’ya g#den ö$ret#m görevl#s# Nez#h 
Eldem, #k# yıl M#lano Ün#vers#tes#’nde ünlü m#mar G#o 
Pont# #le çalı!tı. %talya görevlend#rmes# ona II. Dünya 

Zeynep AHUNBAY

Sava!ı sonrasında Avrupa’da gel#!en yaratıcı, özgür 
m#marlık ortamında olup b#tenler# gözleme olana$ı 
sundu. Halkın kültürel m#rasına saygılı, kentsel ve 
kırsal alanlara duyarlı oldu$u %talya’da, do$al çevreyle 
m#mar#n#n #l#!k#s#ne, kültür m#rasının sunulu!una 
ver#len önem# yakından gözled#.   
1954’te yurda dönen ve “Ça$da! M#marlık ve %talya” 
konulu çalı!masıyla doçent olan  Nez#h Eldem 
(Tanyel#, 321)  akadem#k görev# dı!ında m#mar# proje 
yarı!malarıyla #lg#lend# ve %TÜ M#marlık Fakültes#’n#n 
#ç mekanlarını daha kullanı!lı kılmaya yönel#k 
öner#ler gel#!t#rd#. 1950 yılında onarımı b#ten Ta!kı!la, 
etk#ley#c# g#r#! holü, gen#! kor#dorları ve yüksek tavanlı 
#ç mekanlarıyla M#marlık ve %n!aat Fakülteler#n#n 
kullanımına sunulmu!tu. Yen# düzenlemede b#nanın 
güney ve batı kollarının zem#n ve 1. katlarındak# yüksek 
tavanlı asker ko$u!ları duvarlarla bölünerek, dersl#kler, 
ç#z#m atölyeler#, k#taplık #le B#na ve Yapı B#lg#s#, 
"eh#rc#l#k, M#marlık Tar#h#, Yüksek Matemat#k kürsüler# 
olu!turulmu!tu. Ancak Ta!kı!la çok büyüktü ve ana 
ç#zg#ler# tanımlanan #ç mekanların ayrıntıları üzer#nde 
çalı!ılması gerek#yordu. Prof. Nez#h Eldem bu konuya 
odaklandı; Ta!kı!la’nın #ç mekanlarının donanımıyla 
#lg#lend#.  %n!aat ve M#marlık Fakülteler#n#n k#taplık 
mekanlarının yanı sıra, M#marlık Fakültes#’n#n kürsü 
ve dersl#kler#n# düzenled#. Kürsüler#n yüksek tavanlı 
mekanlarının #ç#ne ö$ret#m üyeler#n#n odalarının, 
kürsü k#taplık ve proje ar!#vler#n#n yer aldı$ı ara katlar 
yerle!t#rd#. Önerd#$# ekler#n tar#h# yapının cephes#yle 
uyumlu olmasına  özen gösterd#. 
1940’lardan söz ederken, Ta!kı!la’nın o yıllardak# 
yasal statüsü hakkında b#lg# vermek gerek#yor. Asıl adı 
Mec#d#ye Kı!lası olan ve %ng#l#z m#mar W. James Sm#th 
tarafından tasarlanan Ta!kı!la, %TÜ’ye tahs#s ed#ld#$#nde 
tesc#ll# b#r yapı de$#ld#. 1940’larda Gayr#menkul Esk# 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) henüz 
kurulmamı! oldu$undan, onarım önces#nde b#r proje 
hazırlanıp onay alınması gerekmem#!t#. Ta!kı!la’nın 
“Asar-ı at!ka” olarak kayda geç#!# 1956 yılında oldu. 
Encümen Ar!#v#ndek# 9.1.1956 tar#hl# envanter 
f#!#nde, Ta!kı!la’nın tar#h# #le #lg#l# b#lg#ler, yazıtı ve esk# 
foto$ra+arı bulunuyor. 

Zeynep Ahunbay. Prof. Dr. Mimar.
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Ta!kı!la’nın yen#den kullanım projes#, %TÜ’nün m#mar 
ve mühend#s ö$ret#m üyeler#n#n yönet#m#nde, onların 
uygun buldukları m#mar# kal#te ve yapısal güvenl#k 
ölçütler#ne göre b#ç#mlend#r#ld# (Res#m 1).  Asker# 
b#nanın e$#t#m kurumuna dönü!ümü sırasında dı! 
cepheler# büyük ölçüde korundu (Batur, 120); yen# 
kullanıma dönük uyarlamalar #ç mekanlarda yapıldı. 
Ta!kı!la’nın daha önce ah!ap olan dö!emeler#n#n yer#ne, 
betonarme b#r s#stem get#r#ld#; kı!lanın #ç düzen#nde 
zem#n kattan 1. kata çıkan anıtsal merd#venlere ek 
olarak, kö!e kuleler#ne yen# merd#venler ve asansörler 
yerle!t#r#ld#. Avluyu ve çevres#ndek# de$erl# ögeler# 
koruyan özenl# çalı!malarla n#tel#kl# b#r e$#t#m yapısı 
kazanıldı. %TÜ’lüler#n çok sevd#$# ve yürekten ba$lı 
oldukları Ta!kı!la b#nasının GEEAYK tarafından “aynen 
korunması gerekl# esk# eser” olarak tesc#l# 14.5.1983 
tar#h#nde oldu. 

Ta#kı#la’da b$r mekan tasarımı ustası
1965’te, %TÜ M#marlık Fakültes#’nde ö$renc#l#$e 
ba!ladı$ım sırada, Ta!kı!la’nın zem#n katındak# 106, 
107, 109 nolu salonların dö!emeler# !ap kaplıydı. 
Matemat#k, Yapı B#lg#s#, Sanat Tar#h# dersler#m#z# 106 

#!lev#ne uygun b#r cephe g#yd#r#yor (Res#m 2); b#nanın 
#ç#nde de Osmanlı dönem#nden kalma s#lah ve çadır 
koleks#yonunun serg#lenmes#, toplantılar ve mehter 
göster#ler# #ç#n uygun b#r düzenleme öner#yordu. 
Müzen#n #ç düzen# ve aydınlatması #le #lg#l# dü!ünceler#n# 
açıklayan suluboya perspekt#+er# çok etk#ley#c#yd#. 
Projey# gördükten sonra, Asker# Müzen#n b#r an önce 
açılmasını, ç#z#mlerdek# mekanların  canlanmasını 
d#led#$#m# hatırlıyorum.
1966’da  Ta!kı!la’nın zem#n katındak# 109 no’lu salona 
ç#z#m masaları konuldu; hem proje stüdyosu, hem 
de kuramsal dersler #ç#n kullandı$ımız b#r dersl#$e 

Res#m 1: %TÜ M#marlık Fakültes#, Ta!kı!la g#r#! cephes#

Res#m 2: Harb#ye Asker# Müze, batı cephes#

ve 107 nolu dersl#klerde !ap zem#n üzer#ne yerle!t#r#len 
kolçaklı ah!ap sandalyelere oturarak yapardık.  1965 
sonbaharında, 109 Nolu salonda b#r serg# açıldı. 
Ö$renc#lerde hayranlık uyandıran pa&alar Prof. Nez#h 
Eldem’#n Asker# Müze yarı!masında ödül kazanan 
projes#ne a#tt#. Nez#h Bey, yol gen#!letmes# sırasında 
batı cephes# yıkılan tar#h# Harb#ye b#nasına, yen# 
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dönü!türüldü. B#rkaç yıl sonra salon bo!altıldı. Nez#h 
Bey 109’u, %TÜ M#marlık Fakültes#’n#n etk#nl#kler# #ç#n 
gereks#nd#$# büyük konferans salonuna dönü!türmek 
#ç#n çalı!malara ba!ladı. A!amalarını #zled#$#m#z 
uygulama sonunda, !u anda galer# katı da olan “Prof. 
Nez#h Eldem Konferans Salonu” ortaya çıktı. Esk# 
109’a g#r#!, zem#n katın do$u kor#dorundandı. Salona 
g#r#!-çıkı!ı rahatlatmak #ç#n, Nez#h Bey zem#n ve 
galer# kat g#r#!ler#ler#n# batıya almı!; böylece zem#n 
katın gen#! holünün 109’a h#zmet etmes#n#  ve serg#ler 
#ç#n kullanılmasını sa$lamı!tı. Zem#n katı 1. kattak# 
S#nan Hol’e ba$layan anıtsal merd#venden g#r#len yen# 
konferans salonu, oturma düzen#, aydınlatması, akust#$#, 
konu!macılara sa$ladı$ı görsel sunu! olanakları #le 
herkes# etk#led#. Galer# katının ve onu ta!ıyan ayakların 
heykels# b#ç#m# projeye egemen olan estet#k duyarlılı$ı 
yansıtıyordu. Ayrıntılarla çok u$ra!mı!tı. 
1970’l# yıllarda Ta!kı!la’nın 106, 107 ve 213 numaralı 
mekanlarının Nez#h Bey’#n çabalarıyla anf#lere 
dönü!mes#n# #zlemek de %TÜ M#marlık Fakültes# 
ö$renc#ler# #ç#n heyecanlı b#r süreçt#.  Nez#h Bey, 
mütevaz# bütçelerle dersl#kler# daha kullanı!lı, özell#kl# 
mekanlar hal#ne get#r#yordu. Ö$renc#l#$#m#zde 213 nolu 
salon, güneye bakan, d#kdörtgen planlı, dar uzun b#r 
sını&ı. S#yah perdeler# hep kapalı tutulur; projeks#yonlu 
dersler ve konferanslar burada yapılırdı. Kürsü g#r#!#n 
kar!ısındaydı. Yen# düzenlemede Nez#h Bey ders 
ver#len kürsüyü yana alarak, L planlı b#r oturma düzen# 
olu!turmu!; zem#n# de kısmen kademelend#rerek, 
ö$renc#ler#n konu!macıya yakla!masını, ekrana 
yansıtılanları daha #y# görmeler#n# sa$lamı!tı. Prof.  
Nez#h Eldem 106 ve 107 nolu dersl#kler# de ele alarak, 
kademel# oturma düzen# olan, akust#k ve görsel açıdan 
daha kullanı!lı dersl#klere dönü!türdü.
1980’lerde Nez#h Bey çalı!malarını Ta!kı!la’nın çatı katına 
yöneltt#. Dar b#r kor#dor çevres#nde sıralanan odaları 
ı!ık alan dersl#k ve stüdyolara dönü!türerek, çatı katının 
ver#ml# b#r b#ç#mde kullanılmasını sa$ladı. 1982’de %TÜ 
Rektörlü$ü ve %n!aat Fakültes#  Ta!kı!la’dan Ayaza$a 
kampüsüne ta!ındı. Bu tar#hten sonra Ta!kı!la e$#t#m 
programı M#marlık yanında, "eh#r ve Bölge Planlama, 
Endüstr# Ürünler# Tasarımı, %ç M#marlık ve Peyzaj 
M#marlı$ı bölümler# #le gen#!leyen M#marlık Fakültes# 
tarafından kullanılmakta. Yen# stüdyo ve dersl#kler, 
zamanla bölüm ve ö$renc# sayısı artan %TÜ M#marlık 
Fakültes#’n#n l#sans ve yüksek l#sans dersler# #ç#n gerek 
duyulan ek alanların  kar!ılanmasına destek oldu.  
1984 yılında Ta!kı!la’nın otel yapılmak üzere b#r 
f#rmaya ver#lmes#, b#rçok ö$ret#m üyes# ve ö$renc#yle 

b#rl#kte, Nez#h Bey’#n de tepk#s#yle kar!ıla!tı. Otel 
projes#n#n uygun olmadı$ı çe!#tl# toplantılarla d#le 
get#r#ld#. Nez#h Bey’#n bu dönemde yazdı$ı “Yen!den 
Kullanımda S!mgesell!k” makales#nde, Ta!kı!la’nın 
20. yüzyılda yen#den #!levlend#r#ld#$#n# ve 1950’ de 
yapılan onarımı #le 1. Derece b#r anıt oldu$una d#kkat 
çekt# (Eldem, 1988:34). %t#razını “Ta"kı"la yarım 
yüzyıldır tesc!ll!d!r… plan!metr!k ve mekansal m!mar! 
özell!kler! ve ayrıntıları !le dokunulmazlı#a sah!p b!r 
esk! eserd!r. $ç!nde yen!den kor!dorlar, katlar ve odalar 
olu"turulamaz”  !ekl#nde açıkladı. 
Ta!kı!la’nın otel olması yönündek# karara tepk# gösteren 
M#marlık Fakültes# ö$ret#m üyeler#, g#r#!#m# durdurmak 
üzere dava açtılar. Yürütülen hukuk mücadeles# 
sonucunda otel projes# #ptal oldu. Ta!kı!la %TÜ 
M#marlık Fakültes# tarafından kullanılmayı sürdürüyor.  
Umarız Prof. Nez#h Eldem’#n büyük emeklerle 
b#ç#mlend#rd#$# Ta!kı!la mekanları gelecekte de “Mutlu 
b#r M#marlık Fakültes#” olarak, onun anılarını ya!atır; 
özenle korunurlar. 

M$mar$ Proje hocası olarak Prof. Nez$h Eldem
Prof. Nez#h Eldem e$#t#me önem ver#yor, 
m#mar ve !eh#rc#ler#n b#l#nçlend#r#lmes#ne özen 
göster#lmes# gerekt#$#ne #nanır;  ya!am çevres#n#n 
planlanmasında do$al, tar#hsel ve kültürel ver#ler#n 
b#rl#kte de$erlend#r#lmes#ne d#kkat ederd#. Ona göre, 
m#marlarda, sorumluluklarının üzer#nde #n!aat 
yaptıkları arsa ve tar#hden daha ötelere uzandı$ı; 
kend# yapıtlarından daha gen#! b#r alana #lg# ve 
özen göstermeler# gerekt#$# b#l#nc# yerle!mel#yd# 
(Eldem,1975:7).
Nez#h Bey, yarıyıl projeler# #ç#n %stanbul’un de$#!#k 
sorunlarına yönel#k konular seçer;  m#mar olma 
yolunda #lerleyen ö$renc#ler#n çevreye duyarlılıklarını 
gel#!t#r#rd#. Projeler ö$renc#ler#n ya!adıkları kent# 
daha #y# tanımalarına yardımcı olur; tar#h# dokuya 
saygılı tasarım konusunda b#l#nçlen#rlerd#.  Nez#h 
Bey’#n yürüttü$ü yarıyıl projeler#n#n b#r bölümü tar#h# 
yapılara uygun #!lev ver#lmes# ve ek kütle tasarlamaya 
yönel#kt#.  Kend#s# uygulamalarıyla bu yönde 
deney#ml# oldu$u #ç#n, verd#$# örneklerle ben#msed#$# 
#lkeler# ö$renc#ler#ne aktarır; onların sorun çözme 
yetenekler#n#n gel#!mes#ne yardım ederd#.  
Prof. Nez#h Eldem’le #lk projem# 1967/68 kı! 
dönem#nde, 5. yarıyıl ö$renc#s# #ken  yaptım. 
Grubumuza önerd#$# konular Beykoz’un tar#h# 
merkez#ndeyd#. Çalı!aca$ımız yer# görmek #ç#n 
arkada!larla Beykoz’a g#tt#k; tar#h# meydanı ve çevres#n#, 

Zeynep AHUNBAY
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Bo$az kıyısındak# ah!ap yalıları #nceled#k. Konulardan 
b#r# merkezde yer alan tar#h# Beykoz Hamamı’nın 
günümüz gereks#n#mler#ne uygun olarak yen#den 
düzenlenmes#yd#. Tar#h# hamam #lg#m# çekt#; üzer#nde 
çalı!maya ba!ladım. Kadınlar tarafından kullanıldı$ı 
saatlerde #ç#ne g#r#p rölöves#n# yaptım. Bakımsız ve 
gel#!#güzel müdahaleler görmü! olan soyunmalık 
kısmının aksayan yönler#n#, yeters#z oldu$u noktaları 
saptayarak, kullanıcıların beklent#ler#n# kar!ılayacak b#r 
soyunmalık düzenlemeye çalı!tım. Karg#r olan ılıklık 
ve halvet bölümler#n# aynen korudum. Nez#h Bey’#n 
uyarılarıyla gel#!en proje,  tar#h# çevre #ç#nde çalı!ma vee 
günümüz beklent#ler#n# kar!ılamayan b#r yapıyı ça$da! 
kullanıma uyarlama konusunda deney#m kazandırdı. 
Nez#h Bey’le #k#nc# projem Beyo$lu’nda, Galata 
Kules#’n#n yakınında yer alan b#r Kız Sanat Okulu 
tasarımıydı. Do$uda Yüksek Kaldırım’a, kuzeyde Kule 
Meydanı kahves#ne dayanan parsel#n e$#ml# araz#s#, 
çevredek# tar#h# yapılara, kotlara d#kkat ed#lmes#n#, 
sürekl# maketle çalı!mayı gerekt#r#yordu.  Nez#h Bey 
ö$renc#ler#nden plan, kes#t ve görünü! ç#z#mler#n#n yanı 
sıra, önerd#kler# kütley# anlatan b#r maket hazırlamalarını 
#ster; derse makets#z gel#nmes#nden ho!lanmazdı. Bu 
yöntemle ö$renc#ler# üç boyutlu dü!ünmeye alı!tırır, 
tasarım sürec#nde d#kkat etmeler# gereken çevre ve kütle 
#l#!k#ler#n# b#rl#kte de$erlend#rme becer#ler#n# gel#!t#r#rd#. 
Nez#h Bey’#n dersler#nde, m#marlık mesle$#n#n 
#ncel#kler#n# b#len b#r ustadan, tasarım ve uygulamalar 
konusunda de$erl# #puçları ö$ren#l#rd#. Ö$renc#l#$#m#z 
sırasında  Nez#h Bey %TÜ’nün   Gümü!suyu kampüsünde 
Yüksek Ger#l#m Laboratuvarı (Faraday kafes#) ve %stanbul 
Arkeoloj# Müzes#n#n Esk# "ark Eserler# bölümünün 
#ç düzenlemes# üzer#nde çalı!ıyordu.  Yüksek Ger#l#m 
Laboratuvarının  #r# kütles#n# Ta!kı!la’dan görüyor ancak 
ne oldu$unu b#lm#yorduk.  Nez#h Bey’#n açıklamaları 
sayes#nde, laboratuarın önem#n#, neden tümüyle 
dı!a kapalı ve bakır kaplı oldu$unu ö$rend#k.  Nez#h 
Bey tar#h# Gümü!suyu kampüsüne eklenen bu sa$ır 
kütley# b#ç#mlend#r#rken ona güzell#k katmaktan ger# 
durmamı!tı. Laboratuar #!lev#n# sürdürüyor;  dı!ını 
kaplayan bakır levhaların zamanla  aldı$ı ye!#l pat#nayla 
#r# b#r kr#stal g#b# duruyor.
Nez#h Bey’#n severek yaptı$ı b#r d#$er proje, %stanbul 
Arkeoloj# Müzes#’n#n Esk# "ark Eserler# bölümünün 
yen#den düzenlenmes#yd#. A. Vallaury’n#n 1883’te 
Sanay#-# Nef#se Mekteb# (Güzel Sanatlar Okulu) olarak 
tasarladı$ı Neoklas#k b#na, okulun 1916’da Ca$alo$lu’na 
ta!ınmasından sonra, Arkeoloj# Müzes#’n#n Esk# "ark 
Eserler# bölümü olarak kullanılmaya ba!lamı!tı. Arap 

Yarımadası’ndan, Mezopotamya ve Anadolu’dan gelen 
eserler  kısıtlı b#r alanda, sıkı!ık b#r !ek#lde te!h#r 
ed#l#yordu. Heykel ve d#$er eserler#n daha #y# sunulması 
#ç#n Müze Nez#h Bey’den katkı #sted#. Nez#h Bey de$#!#k 
kültürlere a#t de$erl# eserler#n, uygun b#r #ç mekan 
ve düzende serg#lenmeler# #ç#n Arkeoloj# Müzes#n#n 
uzmanlarıyla b#rl#kte çalı!tı. Arkeologların görü!ler#n# 
alarak n#tel#kl# b#r serg# ve aydınlatma #ç#n denemeler 
yaptı. Bazen b#z stüdyoda çalı!ırken, Kültür Bakanlı$ı’nın 
proje #le #lg#lenen m#marı Hüsey#n Ba!çet#nçel#k 
Ta!kı!la’ya, stüdyomuza gel#r, Nez#h Bey’e danı!mak 
#sted#$# konular #ç#n ders#n b#tmes#n# beklerd#.  
Nez#h Bey Esk# "ark Eserler# Müzes# g#r#! ve z#yaretç# 
dola!ımı #ç#n yen# b#r rota tasarladı; serg#lenecek 
heykeller#n mekan #ç#ndek# konumları #ç#n özel ayrıntılar 
gel#!t#rd#.  Müze g#r#!#n#n b#r#nc# kattan olmasını uygun 
bulmayarak, zem#n kattan yen# b#r g#r#! verd# ve bu 
g#r#!#n önüne, #k# yanında H#t#t aslan f#gürler# yer alan b#r 
saçak ekled#. Esk# "ark Eserler# Müzes#ne yaptı$ı b#r d#$er 
ek, Gülhane Parkına yönel#k b#r cumbaydı (Res#m 4).  
Yen# g#r#! ve #ç düzenlemes#yle 1974’te tekrar açılan Esk# 
"ark Eserler# Müzes#, özel ayrıntıları,  aydınlık mekanı #le 
çok be$en#lm#!t#. 

Res#m 3: %TÜ Gümü!suyu Kampüsü, Yüksek Ger#l#m Laboratuarı
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Nez#h Bey %stanbul Arkeoloj# Müzes#’n#n Esk# "ark 
Eserler# bölümünü yen#den düzenlerken, #ç#nde çalı!tı$ı  
esk# Sanay#-# Nef#se Mekteb# b#nası tesc#ll# de$#ld#. 
M#mar olarak öncel#$# Müze’n#n daha #y# #!lemes#ne ve 
sunumuna veren Nez#h Bey, g#r#!# zem#n kata almayı 
uygun bularak, alt kotta b#r g#r#! holü olu!turmak 
#stem#!t#. Ancak b#nanın 1. katındak# g#r#!#n#n önündek# 
merd#ven buna engeld#. Nez#h Bey merd#ven# kaldırma 
öner#s#n# o sırada projeyle #lg#lenen yetk#l#lere #letm#!; 
öner#s# uygun bulunarak uygulanmı!tı. Yıllar sonra, 
Esk# "ark Eserler# b#nası tesc#l ed#ld#. 1999 yılında 
alınan tesc#l kararında Nez#h Bey’#n g#r#!e ekled#$# saçak 
“muhdes” olarak n#telend#r#l#yordu.  
Esk# "ark Eserler# Müzes#’ne ekled#$# saça$ın yıkımı #ç#n 
Koruma Kurulu’nun karar alması, Nez#h Bey’# üzmü!; 
emek verd#$# b#r projen#n kar!ı kar!ıya kaldı$ı #!leme 
tepk# gösterm#!t#r. Ancak Kurulun kararı de$#!mem#!; 
kaldırılan merd#ven yen#den yapılarak Esk# "ark Eserler# 
Müzes#’ne g#r#! tekrar b#r#nc# kata alınmı!tır. Zem#n 
kattak# g#r#!#n kapatılması sonucunda, Nez#h Bey’#n 
Esk# "ark Eserler# bölümü #ç#n olu!turdu$u dola!ım 
rotası #ptal ed#ld#$#nden, !u anda z#yaretç#ler 1. Kattan 
Esk# "ark Eserler# Müzes#’n#n ana mekanına g#r#yor  
(Res#m 5) ve üst katı dola!ıp dı!arı çıkıyorlar.  Müze’n#n 
Gülhane Parkına bakan cumbası duruyor ancak 
yanındak# çay serv#s bankosu kaldırılmı!. Dolayısıyla, 
Nez#h Bey’#n z#yaretç#ler #ç#n tasarladı$ı özel kö!e de 
öngörülen #!lev#n# yer#ne get#rem#yor. 

Tar$h$ !stanbul’un korunması ve Nez$h Bey
1970’te %TÜ M#marlık Fakültes#’nden mezun olduktan 
sonra, aynı fakülten#n M#marlık Tar#h# ve Rölöve 
Kürsüsünde as#stan olarak çalı!maya ba!ladım. %lg# 
alanım kültür m#rasının korunmasıydı. O sırada 
Avrupa Konsey# “Geçm!"!m!z !ç!n b!r Gelecek” sloganı 
#le Avrupa kültür m#rasının bütünle!#k koruması 
#ç#n kampanya ba!latmı!tı. Bu etk#nl#k kapsamında 
düzenlenen toplantılar  1975’te Amsterdam’da 
yapılacak kapanı! toplantısı ve serg# #le sona erecekt#.  
Kampanya #le #lg#l# olarak yurt #ç#nde ve dı!ında 
yapılan etk#nl#kler# #zlemek #st#yordum. Kuzey 
%talya’nın Bolonya kent#, yerel yönet#m#n kom!uluk 
dokusuna özen göstererek gerçekle!t#rd#$# kentsel 
koruma uygulamaları #le d#kkat çek#yordu. 22-27 
Ek#m 1974 tar#hler# arasında Bolonya’da yapılacak olan 
“Tar!h! Çevreler!n Bütünle"!k Korunmasında Sosyal 
Mal!yet” konulu toplantı, sosyal yönden de ba!arılı 
olarak de$erlend#r#len bu kentsel koruma örne$#n# 
yer#nde görmek açısından öneml#yd#.   

Res#m 4: Esk# "ark Eserler# Müzes#’ne Prof. Nez#h Eldem’#n ek#

Res#m 5: Esk# "ark Eserler# Müzes#, #ç mekan düzen#

Zeynep AHUNBAY
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Res#m 6: 1975’te Amsterdam’da yapılan “Geçm#!#m#z #ç#n b#r Gelecek” serg#s#n#n %stanbul  bölümünden görseller
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1974 yılı sonbaharında sempozyumu #zlemek #ç#n 
Bolonya’ya g#tt#m. Açılı!ta Prof. Nez#h Eldem’le 
kar!ıla!mak ho! b#r sürpr#z oldu. Nez#h Bey o sırada 
Türk#ye’den 1975’te Amsterdam’da yapılacak serg#ye 
götürülecek pa&aların hazırlanmasıyla #lg#len#yordu. 
Toplantıya Kültür Bakanlı$ından koruma planlaması 
#le #lg#l# uzman Rem#n B#ler ’le b#rl#kte gelm#!t#. 
Bolonya’dak# kentsel koruma uygulaması onun #ç#n de 
#lg#nçt#.  Nez#h Bey yıllarca ö$renc#ler#n# %stanbul’un 
tar#h# yöreler#n#n sa$lıklıla!tırmasına yönel#k projelere 
yöneltm#!; Zeyrek, Süleyman#ye mahalleler#n#n tar#h# 
dokusu #ç#ndek# bo! veya gel#!#güzel #n!aat yapılmı! 
parsellerde, çevre karakter#ne uygun yen# tasarım 
denemeler# yaptırmı!tı. Bunlardan Zeyrek, Süleyman#ye, 
Topkapı Sarayı’nın batı duvarına b#t#!#k So$uk Çe!me 
Soka$ı ve çevres# #ç#n hazırlananlar arasından seç#len 
b#r grup, henüz uygulamaya konulmamı! olsalar da, 
Türk#ye’dek# durumu yansıtan çalı!malar olarak 1975’te 
Avrupa M#mar# M#ras Yılı çerçeves#nde Amsterdam’da 
düzenlenen “Geçm!"!m!z !ç!n B!r Gelecek” konulu 
etk#nl#$e götürüldü (Res#m 6); orada serg#lend# ve 
sempozyum k#tabında yayınlandı (Counc#l of Europe, 
1977:148-151). 
Bolonya’dak# sempozyum #lg#nç b#r yakla!ım ve 
uygulamayı tanımak açısından öneml#yd#. %lk 
oturumlarda projey# yürüten uzmanların kentsel 
korumaya yakla!ımlarını açıklayan sunu!larını 
#zled#k.  Daha sonra düzenlenen gez#ler, !eh#rde 
yapılan uygulamaları yer#nde görme olana$ı sundu. 
Bolonya’dak# kentsel koruma projeler#n# yürüten 
m#mar P. L. Cervellat# ve ek#b#n#n açıklamaları, 
serg#ler, yerel halkla yapılan görü!meler, yer#nde 
#ncelemeler, gerçekle!t#r#len çalı!manın temel 
yakla!ımının, ayrıntılarının anla!ılmasını sa$ladı. 
Tar#h# mahalleler#n özenle onarımı, yoksul halkın 
ya!am ko!ullarının #y#le!t#r#lmes# çabaları toplantıyı 
#zleyenler tarafından be$en#ld# ve yerel yönet#m  
ba!arılı çalı!maları #ç#n kutlandı.   
Ba!arılı uygulamanın ardında yasal, parasal destek 
yanında #y# yönet#c#ler#n de katkıları bulunuyordu. 
%talya’da 1971’de çıkarılan yasa, ya!anab#l#r 
olmaktan çıkmı! tar#h# konutların kamu fonlarıyla 
sa$lıklıla!tırılmasına olanak sa$lamı!; ayrılan 
kaynakların kamula!tırma yer#ne, yoksul halkın 
desteklenmes#ne, mahalleler#n sosyal dokusunun 
korunmasına kullanılması #lkes# ben#msenm#!t#. 1973’te 
alınan özel b#r kararla, Bolonya tar#h# merkez#nde 
ya!ayan dü!ük gel#r gruplarının konutlarının onarımına 
ba!lanmı!; koruma çalı!maları tar#h# merkezdek# 

mevcut sosyal dengey# bozmadan yürütülmü!tü. Tar#h# 
mahallelerde ya!ayan Bolonyalıların kentl#l#k b#l#nc#, 
dayanı!maları gıpta ed#lecek düzeydeyd#. Mahallede 
oturanlar kom!uluk gelene$#n# sürdürüyor; ya!lılarla 
#lg#len#l#yor, çalı!anların çocuklarına bakılıyordu. 
Bolonya Beled#yes# ev#n#n onarım masrafını 
kar!ılayamayacak durumda olanlara gerekl# tutarın 
%80’#n# sa$lıyor, buna kar!ılık tekn#k denet#m ve 
onarım sonrasında k#ralama konusunda ko!ullar 
koyuyordu. Evler#n#n onarımına %20 oranında dah# 
katkıda bulunamayacak olanların tüm masra+arı 
kar!ılanıyordu. Ancak bu durumda, mülk sah#pler#n#n 
onarım sonrasında evler#n# ba!kasına devr# kısıtlanıyor; 
Beled#ye ev#nde oturmaktan vazgeçenler#n mülkler#n#  
kamula!tırab#l#yordu (Eldem- Nayır, 1983: I.38). 
Seç#len müdahale bölgeler#nde, önce terk ed#lm#!, 
harap durumda olan konutlar ele alınıp onarılarak, 
çevre halkının barınab#lece$# b#r tür otel- geç#c# konut 
(casa albergo) hal#ne get#r#l#yordu. Evler# onarılacak 
a#leler bu b#nalara yerle!t#r#l#yor; böylece   evler# 
restore ed#l#rken mahalleler#nden uzakla!mak zorunda 
kalmıyorlardı. Benzer kolaylıklar, madd# destek, 
yöredek# zenaatkarlara, t#car# faal#yette olan esnafa 
da göster#l#yordu. Kamu fonlarının tar#h# merkezdek# 
konut ve t#car# yapıların sa$lıklıklıla!tırılmaları #ç#n 
kullanılması olumlu sonuç verm#!t#. Kent yönet#m#n#n 
koruma ve yen#den #!levlend#rme çalı!malarına öncülük 
etmes#, uygulamalar #ç#n yerel halka danı!ılması, 
korumaya katılımın sa$lanması #le Bolonya model# çok 
be$en#ld# ve Avrupa’da ba!arılı b#r örnek olarak  anıldı. 
Bolonya’dak# sempozyumun ardından yakındak# 
Ferrara’ya ve güney %talya’dak# Taranto’ya g#d#ld#. Bu 
tar#h# !eh#rlerdek# uygulamaları Nez#h Bey’le b#rl#kte 
#zlerken kend# ülkem#zdek# durumu hatırlayarak  
“Türk!ye’dek! tar!h! kentler, alanlar !ç!n ne yapılab!l!r?”  
d#ye dü!ündük. Kültür m#rasımız çok de$erl#yd# ancak 
örgütlenmem#z, ayrılan madd# kaynaklar, mevcut 
kadromuz kentsel ve kırsal dokuların korunmasında 
#sten#len ba!arıya er#!mek #ç#n yeterl# düzeyde 
de$#ld#. Tar#h# kentler#m#zdek# koruma çalı!malarına 
hız kazandırmak #ç#n uzman kadro olu!turmak, 
gel#!t#r#len projelere kaynak bulmak, deney#ml# 
ek#plerle sürekl# çalı!mamız gerek#yordu. 
Prof. N. Eldem yıllarca %stanbul Beled#yes#n#n 
Tar#h# Çevre Bürosuna (TASK)  danı!manlık yaptı;  
Süleyman#ye ve Zeyrek Koruma Alanları #ç#n 
sa$lıklıla!tırma çalı!malarının ba!latılmasına öncülük 
ett#. %stanbul Ün#vers#tes#ne yakınlı$ı dolayısıyla, 

Zeynep AHUNBAY
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Süleyman#ye’n#n ö$renc# ve ö$ret#m üyeler#n#n, 
görevl#ler#n barınmalarına yönel#k kullanımını uygun 
buluyordu (Yücel, 1982:103-104). 1977 yılında Kültür 
Bakanlı$ı Nez#h Bey’den Ayasofya çevres#nde So$uk 
Çe!me Soka$ı #le Cafer A$a Medreses#n# kapsayan b#r 
sa$lıklıklıla!tırma, tur#st#k amaçlı yen#den kullanım 
projes# #sted#. %TÜ M#marlık Fakültes#’nden Dr. A. Yücel 
ve Y. M#mar Mel#h Kam#l’#n katılımıyla gel#!t#r#len bu 
çalı!mayı Nez#h Bey, 26-28 Eylul 1978’de %stanbul’da 
yapılan A$a Han sem#ner#nde sundu (Eldem vd 
1980:53-56). Madd# destek sa$lanamaması bu kapsamlı 
projen#n hayat bulmasını engelled#. 
Nez#h Bey Bolonya’dak# kentsel koruma çalı!malarının 
ülkem#zde tanıtılmasını, yerel yönet#mler#n 
Avrupa’da yapılanlardan haberdar olarak g#r#!#mlerde 
bulunmalarını #st#yordu. Bolonya’dak# koruma 
uygulamasını “M#mar# Planlama ve Tasarlama 
Ara!tırma Merkez#” tarafından %stanbul’da düzenlenen 
“Türk#ye”de Konut %ht#yacının Kar!ılanmasında 
Uygulanan Yakla!ımların De$erlend#r#lmes#” 
toplantısında sunmamızı önerd#.  “Konut gereks!n!m!ne 
var olan yapı stokunun !y!le"t!r!lmes! do#rultusunda 
kar"ılık arama !le koruma eylem!n!n özde"le"t!r!lmes!” 
konulu b#ld#r#m#z daha sonra  %TÜ M#marlık Fakültes# 
tarafından yayınlandı (Eldem, Nayır, 1983: I.35- I.42).

Prof. Nez$h Eldem’$n  Eyüp tar$h$ merkez$n$n 
canlandırılmasına katkıları
1974 yılında %TÜ M#marlık Fakültes# as#stanları, Hasan 
"ener, Ferhan ve Hülya Yürekl#, Mel#h Kam#l’le b#r 
araya gelerek, %stanbul’un tar#h# b#r bölges# üzer#nde  
çalı!maya karar verd#k. De$#!#k alanları #nceled#kten 
sonra Eyüp tar#h# merkez#n# seçt#k. Eyüp Sultan Küll#yes# 
%slam dünyası #ç#n kutsal b#r alan, büyük b#r çek#m 
merkez#yd# ancak Hal#ç k#rlenm#!; sanay# yapıları 
kıyıları, ye!#l alanları #!gal etm#!t#. Eyüp’ün 19. yüzyıl 
foto$ra+arıyla 1970’lerdek# durumunu kar!ıla!tırmak 
tar#h# dokudak# bozulmanın boyutunu açıklıyordu.  
Terk ed#len ve harap olan yapılar, tar#h# alanı ç#$neyen 
traf#k semt#n görünümünü olumsuz etk#l#yordu (Res#m 
7).  Hal#ç’#n batı ucunda yer alan sanay# bölgeler#ne yük 
ta!ıyan kamyonların Eyüp’ün #ç#nden, M#hr#!ah Sultan 
Küll#yes#’n#n önünden geçmeler#  çok rahatsız ed#c#yd#.
Eyüp’ü ona yakı!mayan harab#yetten kurtarmak 
#ç#n sanay# tes#sler# tarafından #!gal ed#len do$al ve 
tar#h# alanların tem#zlenmes#, özenl# onarımların 
yapılması gerek#yordu. Semtle #lg#l# çalı!mamızın 
#lk a!amasında tar#h# dokunun durumunu yakından 
gözley#p belgeled#k. Eyüp’ün merkez#ndek# bakımsız, 
#!gal ed#lm#! ve k#ml#$#ne aykırı kullanılan yapıları, 

Res#m 7: 1970’lerde Eyüp Tar#h# Merkez#nde araç traf#$#
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uygunsuz ekler# saptadık. Eyüp Küll#yes# #le Feshane 
arasındak# bölgede mevcut cam#, türbe, haz#re, seb#l, 
çe!me, hamam, #maret, medrese, sıbyan mekteb#, 
kütüphane g#b# tar#h# yapıların rölöveler#n# yaparak 
1/500 ölçekl# vaz#yet planı üzer#ne #!led#k. Böylece 
Eyüp’ün tar#h# dokusunu olu!turan s#v#l, d#n#, 
kültürel ve sosyal yapıların da$ılımını ve durumlarını 
görmem#z mümkün oldu (Kam#l, vd. 1980). 
Eyüp Prof. Nez#h Eldem’#n do$du$u, yürekten ba$lı 
oldu$u b#r yerd#. Ara!tırmamız #lg#s#n# çekt#; yaptı$ımız  
belgelemey#, gözled#$#m#z sorunları kend#s#ne anlattık. 
O sırada %stanbul Metropol#ten Planlama Da#res# 
Ba!kanı olan arkada!ı Doç. Dr. Turgut Cansever’le 
görü!mem#z#; Eyüp’ün sorunlarını, kaygılarımızı ona 
aktarmamızı sa$ladı. A$ır traf#$#n Eyüp merkez#n# 

ç#$nememes# gerekt#$# konusunda hemf#k#rd#k. Ancak 
Eyüp #ç#n koruma kararlarının alınması ve çevrey# 
#!gal eden sanay# yapılarının kaldırılması  yıllar aldı.  
Eyüp tar#h# merkez# 1979 yılında s#t olarak tesc#l ed#ld#. 
1980 ‘den sonra çe!#tl# ula!ım ve planlama çalı!maları 
yürütüldü. Hal#ç’#n tem#zlenmes#, traf#$#n düzenlenmes# 
#ç#n yo$un çaba harcandı. 
1985 yılında Nez#h Bey Eyüp Beled#yes#’n#n tar#h# 
merkezde yürüttü$ü çalı!malara gönüllü olarak katıldı 
(Kadayıfçı, Yalçın 2000: 409,413). 1988’de emekl# 
olduktan sonra zamanının ço$unu Eyüp’e ayırdı. Semt#n 
sorunlarını çözmek, gereks#nd#$# projeler# yapmak 
#ç#n yerel yönet#me destek oldu. Traf#$#n denetlenmes#, 
yayala!tırma, kurban kes#m alanlarının düzenlenmes# 
#ç#n çözümler aradı (Eldem 1998:52-53). B#r#k#m# ve 

Res#m 8: %TÜ M#marlık Fakültes#, Ta!kı!la 109 nolu Prof. Nez#h Eldem Konferans Salonu

Zeynep AHUNBAY
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yen# f#k#rler#yle Eyüp’ün gereks#n#mler#n# kar!ılayacak 
ayrıntılı projeler gel#!t#rd#. Otopark ve kurban kes#m yer# 
#ç#n hazırladı$ı özel projeler Eyüp Beled#yes# tarafından 
uygulandı.  

Prof. Nez$h Eldem’$n m$mar$ m$rası 
Prof. Nez#h Eldem’le 1967 yılında ba!layan ve yakla!ık 
kırk yıl süren tanı!ıklı$ımdan ger#ye kalan b#rçok 
de$erl# anım var. Ö$renc#s# olarak ondan çok !ey 
ö$rend#m. %TÜ’lüler olarak Nez#h Bey’#n mekan 
tasarlama ve dönü!türmedek# yetene$#n#, mükemmell#k 
arayı!ını yansıtan eserler#n#n Ta!kı!la, Gümü!suyu ve 
Maçka kampüsler#m#zde bulunmasından, ula!ılab#l#r 
olmalarından mutluluk duyuyoruz (Res#m 8). %TÜ 
kampüsler#ndek# çalı!maları, %stanbul’un tar#h# 

alanlarının ya!atılması #ç#n çabaları kurumuna, kent#ne, 
mesle$#ne olan sevg#s#n#n, adanmı!lı$ının göstergeler#. 
Eserler#n#n kullanılması, saygı görmes# kıvanç ver#c#.  
Onun tasarım ve ayrıntı mükemmell#$# #le seçk#nle!en 
uygulamalarından genç ku!ak m#marlık ö$renc#ler#n#n 
ö$renece$# çok !ey oldu$u açık.  
M#marlık e$#t#m#nde ö$renc#ler#n kentsel çevrey# 
geleneksel ve ça$da! boyutlarıyla ele alıp de$erlend#rme 
yetene$#n#n gel#!t#r#lmes# öneml#d#r. Prof. Nez#h Eldem 
yürüttü$ü projelerle, m#marlık ö$renc#ler#nde çevreye 
duyarlı olmayı, tar#h# çevrey# gözeten, b#l#nçl# tasarımlar 
yapmayı ö$ret#yordu. Nez#h Bey’#n do$du$u semt olan 
Eyüp’e ba$lılı$ı, Eyüp’ü günümüz ya!amında gerek 
duyulan donanımlara kavu!turmak #ç#n yaptıkları 
ola$anüstü.  Eyüp’te onun ayak #zler#n# tak#p ederek 
dola!tı$ımızda, tem#z, bakımlı, yaya öncel#kl# b#r çevre 
görmek b#zler# sev#nd#r#yor. Do$umunun 100. yılında, 
Prof. Nez#h Eldem’# rahmetle anıyor, yetk#n m#marlar 
yet#!t#rmek #ç#n verd#$# emeklere, %TÜ ve %stanbul #ç#n 
yaptıklarına te!ekkür ed#yoruz. Ger#de bıraktı$ı eserler#, 
ö$ret#s# genç ku!aklarca da takd#r ed#lmes#n# sa$layacak, 
onlara örnek olacaktır.  
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Nuray  ÖZASLAN

Nezih Eldem 
Mimarlı$ının Temel 
Kavramları
“Hayatımın b!r kısmını Eyüp’e adadım” 1

M#marlık, sosyal, ekonom#k, s#yasal ve 
kültürel olayların tar#hsel süreç #ç#nde 
b#rb#rler#yle etk#le!#m#n#n ortaya çıkardı$ı 

dönem ko!ullarının gösterges# olarak kentsel ölçekte 
mekânsal gerçekl#$# #n!a eder. Her tar#hsel dönem#n ve 
co$rafyanın özgün parametreler#ne ba$lı olarak ortaya 
çıkan mekânsal karakterler kültürel k#ml#kler# tanımlar 
ve anlam kazanırlar. Tar#hsel ko!ullara ba$lı olarak 
dev#nen uygarlı$ın de$#!#m#n#n hızı, süres# ve kapsamını 
etk#leyen b#l#m, teknoloj#, sanat ve felsefe m#marlık 
d#s#pl#n#n#n kuram ve prat#$#n# etk#leyen kes#!meler# 
#le mekânsal de$#!#m# de etk#lemekted#r. Kültürel b#r 
üret#m olan m#marlı$ın özerk b#lg# alanı da d#s#pl#nler 
arası etk#le!#m #le ortaya çıkmaktadır. Buna ba$lı olarak 
m#marın sah#p olması gereken özell#kler dönemlere 
göre farklılıklar gösterse de V#truv#us’tan bu yana 
benzer n#tel#klere #!aret etmekted#r. M.Ö. 1. Yüzyılda 
yazılan bu k#tapta V#truv#us (1960:5) b#r m#marın 
hem kuramsal hem prat#k alanda yetk#n, sanattan fen 
alanına, müz#kten felsefeye kadar b#rçok alana da#r b#lg# 
sah#b# ve görselle!t#rmede yetenekl# olması gere$#n# 
vurgulamaktadır. 
Bu özell#kler#n b#rço$unun günümüzde de geçerl# 
oldu$unu d#kkate aldı$ımızda b#r m#marın tasarım 
yetk#nl#$#n# anlayab#lmek #ç#n onun bu özell#kler#n# 
açıklı$a kavu!turmak yeterl# olmalıydı. Oysa tıpkı 
kültürel ürünün kend#s# g#b# m#mar da kend# dönem#n#n 
co$raf# ve tar#hsel ko!ullarının ortaya çıkardı$ı ba$lamın 
sorunları ve çözümler# #le meslek# karakter#n# olu!turur. 
Örne$#n Endüstr# Devr#m# uygarlı$ın öneml# de$#!#m 
e!#kler#nden b#r# olarak ya!am b#ç#m#n# de$#!t#r#rken 
m#marlık ta bu de$#!#me ep#stemoloj#k olarak katılır ve 

1  Eldem, N. (2005) Söyle!#, Nez#h Eldem-Günkut Akın, Ark#tera

yen# f#z#ksel çevren#n nasıl tasarlanab#lece$#n# göster#r. 
Geçm#! ’#n geleneksel tasarım yöntem ve formlarına 
kar!ı rad#kal b#r kar!ı çıkı!ın sonucu olarak ortaya 
çıkan modern m#marlık, endüstr# ça$ının teknoloj#s#n#, 
malzemes#n# ve yapım tekn#kler#n# kullanarak dönem#n 
rasyonel tasarım #lkeler#n# öne sürmü!tür. 20. Yüzyılın 
#lk yarısında kuramı, e$#t#m# ve prat#$# #le Avrupa ve 
Amer#ka’da Yen#’n#n #n!asında öneml# olan modern 
m#marlık hareket#n#n kurucuları arasında olan 
Walter Grop#us, M#es van der Rohe ve Le Corbus#er 
g#b# #s#mler#n m#mar# karakterler# dönemler#n#n 
ko!ullarından ba$ımsız açıklanamaz. M#marın #ç#ne 
do$du$u ya!amın ba$lamını okumak onun m#mar# 
karakter#n# anlamak #ç#n gerekl#d#r. 
Benzer durum Türk#ye’dek# m#marların eserler#n#n 
arka planını olu!turan dü!ünceler#n# anlamak #ç#n 
de geçerl#d#r. Osmanlı %mparatorlu$u’nun son 
dönemler#nde yapılan b#nalarda görülen yen#den 
canlandırmacı veya eklekt#k tarzlar b#r yandan 
Batılıla!ma sürec#n#n etk#ler#n# d#$er yandan 
Avrupa’da o sıralarda hâk#m olan m#marlık ortamının 
yansımalarını göstermekted#r. B#r#nc# Dünya Sava!ı 
sonunda kurulan Türk#ye Cumhur#yet#’n#n kurulu! 
#deoloj#s# ve ça$da!lık hedef# devlet#n tüm kurumlarıyla 
yen#den yapılandırıldı$ı yen# b#r tar#hsel sürec# 
ortaya çıkarmı!tır. 1923 yılında kurulan ulus devlet 
’#n devr#mc# ruhuna uygun ve o dönem#n Dünya’da 
egemen kültür anlayı!ı olan modern#zm’#n b#l#m ve 
sanat üzer#nde rad#kal etk#ler# görülmekted#r. Modern 
m#marlık hareket# ‘küb#k m#mar#’ olarak adlandırılan 
yen# estet#k anlayı!ıyla erken Cumhur#yet dönem#n# 
Osmanlı geçm#!#nden koparan la#k devlet#n #n!asında 
#deoloj#k b#r b#ç#mde sah#plen#ld# (Bozdo$an, 2001). 
Bu süreçte yen# devlet#n ba!kent# Ankara’yı modern 
b#r kent olarak #n!a edeb#lmek #ç#n gerekl# m#mar ve 
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planlamacılar Avrupa’dan davet ed#ld#. 1924 yılında 
Almanya’dan davet ed#len Carl Chr#stopher Lörcher 
Ankara’nın #lk !eh#r planını yapmı!, Avusturyalı m#mar 
Clemens Holzme#ster 1927 yılından #t#baren Ankara’da 
Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# #le Genelkurmay Ba!kanlı$ı 
b#naları ve b#rçok resm# kurumun projelend#r#lmes#n# 
gerçekle!t#rm#!t#. Holzme#ster, Naz# baskısından kaçarak 
Türk#ye’ye #lt#ca eden b#rçok b#l#m adamı ve sanatçı 
g#b# 1938 yılında Türk#ye’ye geld# ve 1954 yılına kadar 
%stanbul Tekn#k Ün#vers#tes#, M#marlık Bölümü’nde 
dersler verd# (URL: 1) 
B#r d#$er Avusturyalı m#mar Ernst Arnold Egl#, 
Holzme#ster’#n tavs#yes# #le Türk M#ll# E$#t#m 
Bakanlı$ı’nın ba! m#marı olarak çalı!maya ba!ladı ve 
aynı zamanda %stanbul Güzel Sanatlar Akadem#s#’n#n 
yönet#c#s# olarak görevlend#r#ld#. Ayrıca, Paul Bonatz 
%stanbul Tekn#k Ün#vers#tes# ve Bruno Taut’da %stanbul 
Güzel Sanatlar Akadem#s#’nde m#marlık e$#t#m#n#n 
gel#!mes#nde etk#n rol aldılar. Naz# baskısından kaçan 
çok sayıda b#l#m adamı, m#mar ve plancı Türk#ye’dek# 
ün#vers#teler#n gel#!mes#ne öneml# katkılarda bulundu 
ve genç Türk b#l#m #nsanı, m#mar ve mühend#sler#n#n 

Res#m 1: Nez#h Eldem, Paul Bonatz #le b#rl#kte, %TÜ, M#marlık Fakültes# (Kaynak: Salt Ar!#v)

yet#!mes#nde öneml# b#r faktör oldular (Res#m 1). 
1930’ların sonlarından #t#baren Erken Cumhur#yet 
dönem#n#n devr#mc# karakter#n# modern ve evrensel 
‘yen# m#mar#’ #le tems#l eden uygulamalardan 
vazgeç#lerek, Avrupa’da yükselen m#ll#yetç#l#k 
akımının da etk#s# #le ‘modern# m#ll#le!t#rme’ programı 
yürütülmeye ba!landı (Bozdo$an, 2001: 260-262). 
Tar#h, kültür, sanat, arkeoloj#, etnografya g#b# b#rçok 
alanda Anadolu halk kültürü #le meden#yetler#ne olan 
#lg# ve yükselen Türk m#ll#yetç#l#$# yen# b#r m#ll# kültür 
#n!asının yapıta!ları oldu. Türk#ye’de Küb#k m#mar# 
olarak adlandırılan modern m#mar#n#n soyut b#ç#m d#l# 
yer#n# yerel ve tar#hsel m#marlıktan #zler ta!ıyan, yen# 
b#r m#mar# tarza bıraktı. M#ll# M#mar# adıyla gel#!ecek 
olan bu yen# yakla!ım rasyonel, #!levsel ve evrensel 
#lkelere göre b#ç#mlenen modern estet#k yer#ne güçlü 
devlet# tems#l eden, yerel ve tar#hsel referanslarla s#v#l 
ve anıtsal yapılara yönlend#. Bu yönel#m#n etk#s#yle 
Anadolu’nun farklı bölgeler#nde var olan geleneksel 
m#marlıklara olan #lg# arttı. Halkın yaptı$ı b#naların da 
kullanı!lılı$ı, sadel#$#, #kl#m ve topo$rafya’ ya uygunlu$u, 
b#ç#m, tekn#k, malzeme ve #!lev#n b#ç#mlenmes#nde k# 
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dürüstlü$ü g#b# kr#terler neden#yle aslında ‘modern’ 
oldukları öne sürülerek yerel’ #n #ç#ndek# modern ruh 
m#ll# m#mar# kavramının temel#n# olu!turdu (Bozdo$an, 
2001: 276). 
Bu yen# yerl# ve m#ll# m#marlık anlayı!ını ortaya 
koyan önce Ernst Egl# ve Clemens Holzme#ster sonra 
Paul Bonatz ve Bruno Taut olmak üzere çok sayıda 
yabancı m#mar #lk ku!ak Cumhur#yet m#marlarını 
e$#t#rken bu ö$ret#y# de aktardılar. Egl#, Türk#ye’ye 
özgü gel#!t#r#lecek m#marlık #ç#n kayna$ın Anadolu’da 
oldu$unu söylüyor, Türk evler#n#n genel tasarımı 
ve yapı tarzını çok be$end#$#n# #fade ed#yordu (Egl#, 
2013: 80). Güzel Sanatlar Akadem#s#’nde %k#nc# Ulusal 
M#mar#n#n gel#!mes#ne katkıda bulunacak olan M#ll# 
M#mar# Sem#nerler#n#n Egl# tarafından ba!latıldı$ı daha 
sonra Sedat Hakkı Eldem tarafından yürütüldü$ü öne 
sürülmekted#r (Sözen, 1984:169). Egl#, Akadem#’dek# 
as#stanlarından Sedat Hakkı Eldem’e mevcut geleneksel 
konutların foto$ra+arını çekt#r#p, ç#z#mler#n# 
yaptırdı$ını ve Ar#f H#kmet Holtay’a da f#k#rler#n# 
ö$renc#lere aktarması #ç#n görev verd#$#n# #fade eder 
(Egl#, 2013: 80). 
1932’den #t#baren M#ll# M#mar# Sem#nerler#n# Güzel 
Sanatlar Akadem#s#’nde sürdüren Eldem’#n kend#s# 
ve aralarında Nez#h Eldem’#n de oldu$u ö$renc#ler# 
tarafından #ncelenen yüzlerce geleneksel konut yen# ve 
modern Türk m#marlı$ı tarzına kaynaklık etmek üzere 
belgelend#.2 Bu ara!tırma sonucunda Türk Ev#’n#n 
farklı co$rafyalarda de$#!en özell#kler#ne ra$men temel 
t#poloj#s# olu!turuldu (Eldem, 1980). Eldem, Auguste 
Perret’#n Berl#n’de k# of#s#nde çalı!ırken gördü$ü Frank 
Lloyd Wr#ght’ın Kır Evler! albümünden etk#lenm#!, 
gelece$#n Türk ev#n#n bazı öneml# unsurlarını bu 
tasarımlarda ke!fett#$#n# dü!ünerek Wr#ght’ın m#mar#s#ne 
hâk#m olan yatay hatlar, gen#! saçaklar ve çatıların !ekl#n# 
Türk ev#ne benzeterek bu tarzı Le Corbus#er’#n kutu 
benzer# m#mar#s#nden daha çek#c# buldu$unu #fade 
etm#!t# (Eldem, 1980).  Sedat Hakkı Eldem’#n tutkulu b#r 
b#ç#mde sürdürdü$ü geleneksel Türk Ev# ara!tırmaları 
ve M#ll# M#mar# sem#nerler# Cumhur#yet#n #k#nc# ku!ak 
m#marları üzer#nde etk#l# oldu. 
1936 yılında Akadem#’n#n ba!ına get#r#len Bruno 
Taut, modern m#marlı$ın katı rasyonel ve #!levselc# 
yönünü ele!t#rerek akılcı ö$eler#n yanı sıra do$anın 
ve duygularında tasarım sürec#nde yer almasını 
savunuyordu. Ekspresyon#st ve toplumcu b#r m#mar 
olarak b#l#nen Taut, esk#n#n gelenekler#yle ça$da! 

2 Bu belgeler 1948 yılında Güzel Sanatlar Akadem#s#’n# kullanılamaz hale 
get#ren yangınla yok oldular.

uygarlık arasında b#r sentez#n m#mar# tasarımlara 
yansımasını salık ver#yor, geleneksel Türk ev#n#n 
rasyonell#$#n#n modern karakter#n# vurguluyordu 
(Bozdo$an 2001:290). Ancak Sedat Hakkı Eldem’#n 
Türk ev#n#n b#ç#msel özell#kler#n# öne çıkaran 
yakla!ımından farklı olarak takl#tten kaçınmak 
gerekt#$#n# ve ‘m#ll#’ karakter#n tasarımın bel#rley#c#s# 
olan st#l#st#k b#r formül olarak algılanmamasını 
öner#yordu (Bozdo$an 2001: 290). Taut’a göre Türk 
ev#n#n do$a #le uyumlu ve gündel#k ya!am döngüsünün 
#!levsell#$#ne uygun düzenlenm#! rasyonel kurgusu, 
b#ç#msel sadel#$#n#n ve hayran oldu$u !eh#r dokusunun 
temel#n# olu!turuyordu. Taut’un ö$ret#s#nde, geleneksel 
!eh#r dokusu ve m#mar# arasındak# #l#!k#, ba$lamın 
tasarım süreçler#nde etk#n b#r b#ç#mde de$erlend#r#lmes# 
gere$#n# öne çıkarıyordu. Bu tartı!maların m#marlık 
e$#t#m ortamı #ç#nde yer alan genç m#mar adaylarını 
etk#lemes# kaçınılmaz olmalıdır. Sanatçının ya da 
tasarımcının k#!#l#$#n# olu!turan etmenler#n ba!ında 
#ç#ne do$du$u tar#hsel, co$raf# ve kültürel ortam 
gelmekted#r. 
Ülkem#zde tar#h# dokunun korunması ve ‘yen#’ n#n 
tasarımı konusunda Nez#h Eldem’#n özgün yorumu bu 
yazının konusudur. Eldem, yen# kurulan ulus devlet#n 
do$du$u tar#hsel dönemde Eyüp’te 1921 yılında 
dünyaya gelm#!, dönem#n devr#mc# ve modern ruhunu 
Anadolu’nun farklı #ller#nde geçen çocukluk dönem# 
boyunca deney#mlem#!t#r. Res#m sanatına olan #lg#s# 
onu m#marlı$a yönlend#rm#!, %k#nc# Dünya Sava!ı 
sonrasında modern m#marlı$a yönelt#len ele!t#r#ler#n 
ço$aldı$ı, kültürel m#rasın korunması yönünde #lg#n#n 
arttı$ı b#r dönemde aldı$ı e$#t#m ve yet#!t#$# tar#hsel 
sürec#n etk#ler# onu hem ça$ının tems#lc#s# hem de 
geçm#!#n mekânsal n#tel#kler#n#n ve m#mar# de$erler#n#n 
savunucusu yapmı!tır.  

M$marlık Yolculu&u
M#marlar Odası’nın 1998 yılında Ulusal M#marlık 
Büyük Ödülü’nü verd#$# Prof. Dr. Nez#h Eldem, ell# 
yılı bulan meslek ya!amı boyunca e$#t#m, tasarım ve 
uygulama alanında gel#!t#rd#$# m#marlık söylem#n# 
tutarlı ve ısrarlı b#r b#ç#mde az sayıda uygulanmı! 
eser#nde, uygulanmamı! tasarımlarında ve otuz yılı 
a!kın b#r süre verd#$# dersler#nde sürdürmü!tür. Eldem, 
%k#nc# Dünya Sava!ı’nın yıkıcı sonuçları #le yüzle!en 
Dünya’da modern#zme kar!ı gel#!en ele!t#r#ler ve 
‘M#ll# M#mar#’ söylem#n#n etk#n oldu$u b#r m#marlık 
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e$#t#m ve uygulama ortamı #ç#nde 1944 yılında %stanbul 
Güzel Sanatlar Akadem#s# M#marlık Bölümü’nü b#t#rd#. 
M#marlık mesle$#n# seçmes#nde etk#l# olan k#!#sel geçm#!# 
meslek# karakter#n# de olu!tururken aynı zamanda hem 
akılcı b#r sorgulama ve çözümleme hem de do$a, duygu 
ve algıya önem veren romant#k ve sezg#sel b#r yakla!ım 
gel#!t#rmes#nde etk#l# oldu. Ö$retmen b#r a#len#n çocu$u 
olarak dünyaya gelen Eldem, küçük ya!lardan #t#baren 
babasının res#m ö$retmen# olmasının da etk#s#yle res#m 
sanatına #lg# duydu. %lkokul ça$larında U!ak ve Den#zl#’de 
ya!ayan Eldem, l#se e$#t#m#n# %stanbul’da Kabata! 
L#ses#’nde tamamladı (Osmano$lu %lmen, 2007: 4). 
Res#mdek# yetene$# #le 14 ya!ından #t#baren %stanbul 
ve Ankara’da açılan serg#lere katılan Eldem’#n bu 
özell#$#n#n onu m#marlık mesle$# #ç#n ayrıcalıklı yaptı$ı 
söyleneb#l#r. Bu yalnızca Eldem’#n e!s#z esk#zler#n# 
üretmes# anlamında de$#l aynı zamanda m#mar# 
mekânı yorumlamasında da görüleb#l#r. Nez#h Eldem 
b#r söyle!#s#nde res#m yoluyla tanı!tı$ı do$al ve yapay 
dünyaya, onun gerçekler#ne #l#!k#n ba!ka boyutları 
tanıma özlem#n#n m#marlık ö$ren#m# yapma #ste$#nde 
etk#ler# oldu$unu #fade etmekted#r (Eldem, 1991: 84). 
M#marlık yakla!ımında açıkça görülen ba$lamsal 
kavrayı!ında babasının okulunda ressam olan "evket 
Da$’ın onu gözlemleyerek do$a res#mler# yapmaya te!v#k 
etmes#n#n de etk#s# göz ardı ed#lmemel#d#r (Eldem, 
1991: 84). Böylece der#n b#r gözlem, anlama ve g#derek 
tüm ö$renc#ler#ne tavs#ye edece$# ele!t#rel bakı! açısını 
gel#!t#rmes#nde öneml# b#r deney#m elde ett#$#nden söz 
ed#leb#l#r. Her tasarım sorunsalına özgün b#r çözüm 
öner#s# gel#!t#rmes#, her yen# tasarım konusunu kend# 
özgün ba$lamı #ç#nde ele alarak de$erlend#rmes#, sı$ 
tar#hselc#l#$e, takl#t ya da kopya ’ya her zaman mesafel# 
duru!u #le kend# zamanını tems#l eden çözümler 
bulmaya çalı!ması sanatçı k#!#l#$#n#n yaratıcı gücünün 
b#r gösterges#d#r. 
Eldem’#n m#mar# karakter#n# bel#rleyen b#r d#$er etken 
Akadem#’de k# ö$renc#l#k yılları sırasında etk#lend#$# ve 
sonrasında %stanbul Tekn#k Ün#vers#tes#’nde e$#t#mc# 
olarak tanı!tı$ı m#marlar olmalıdır. Hocası olan Sedat 
Hakkı Eldem’den çok etk#lend#$#n# #fade eden Eldem, 
tar#h# evler#n ve yapıların rölöve ve ç#z#mler#n# t#t#zl#kle 
ç#zd#$#n# ve çok çalı!tı$ını bel#rt#rken Sedat Hakkı 
Eldem’e çok !ey borçlu oldu$unu #fade etmekted#r 
(%nceo$lu, 2005: 57). M#ll# M#mar# Sem#nerler# 
kapsamında ö$renc#ler#n rölöveler#n# çıkarıp 
res#mler#n# ç#zd#$# ya da foto$ra+arını çekt#$# s#v#l 
m#marlık örnekler# sadece kültürel m#ras kapsamında 

de$erlend#r#lmem#!, modern ve m#ll# b#r m#marlı$ın 
da es#n kayna$ı olmu!tur. Ancak, hocası Sedad Hakkı 
Eldem, Türk ev#n#n kullanı!lı, rasyonel kurgusu ve 
b#ç#msel yalınlı$ını yen# m#mar# #ç#n st#l#st#k b#r araç 
olarak de$erlend#r#rken Nez#h Eldem, b#r üslup ya 
da formun mekân tasarımında bel#rley#c# olmasını 
#stemez. Aks#ne geleneksel !eh#r dokusu ve s#v#l 
m#mar# arasındak# ba$lamsal #l#!k# her zaman b#ç#msel 
yorumlardan daha öncel#kl# olmu!, Eldem’#n koruma 
alanında da çalı!malar yapmasını sa$lamı!tır.3 
Res#m alanındak# yetene$# #le d#kkat çeken Eldem, 
1944 yılında Akadem#’den mezun olunca Em#n Onat 
tarafından Rölöve ve Serbest Res#m dersler#n# vermek 
üzere !#md#k# adıyla %stanbul Tekn#k Ün#vers#tes#’nde 
akadem#k kar#yer#ne ba!lamı!tır (Osmano$lu %lmen, 
2007: 8). B#r süre sonra Paul Bonatz’ın as#stanı olarak 
kar#yer#ne devam eden Eldem, Bonatz’ın duyarlı sanatçı 
k#!#l#$# ve ayrıntıların önem# konusundak# ısrarının 
kend#s#n# etk#led#$#n# bel#rtm#!t#r (Osmano$lu %lmen 
2007: 8). 1952 yılında ün#vers#te tarafından %talya’da 
M#lano’ya gönder#len Eldem, #k# yıl boyunca %talya 
m#mar#s#n# yer#nde #nceleme fırsatı bulmu!, Paul 
Bonatz’ın referansıyla M#lano Pol#tekn#k hocası da 
olan G#o Pont#’n#n atölyes#nde görev almı!tır. Çok 
yönlü b#r m#mar olan Pont#, b#na, mob#lya, endüstr#yel 
ürün, seram#k, tekst#l g#b# çe!#tl# tasarım alanlarında 
çalı!malar yapmakta, Eldem de bu çalı!malarda yer 
almaktadır (Osmano$lu %lmen, 2007: 13). Bu deney#m#n 
de Eldem’#n tasarımlarında görülen bütüncül 
yakla!ımın gel#!mes#nde etk#s# oldu$u söyleneb#l#r. 
Tasarladı$ı yapıların strüktüründen mob#lyasına, ı!ık 
tavanlarından merd#ven detaylarına kadar bütüncül 
b#r b#ç#mde ve her yapı #ç#n ayrı üret#lm#! çözümler 
gerçekle!t#ren Eldem’#n m#marlı$ında her yapı kend# 
#ç#nde b#r üslup b#rl#$# sa$larken tümü b#rl#kte kend# 
zamanını tems#l eden ark#tekton#k tutarlılık #ç#nded#r. 
%talya’da tanı!tı$ı ve modern m#marlı$ı tartı!tı$ı Bruno 
Zev#’n#n görü!ler#, m#marlı$ın ne oldu$u ve neden 
sorumlu oldu$unu anlamak konusunda kuramsal 
açıklamaları ve modern m#marlık ele!t#r#s# Nez#h 
Eldem’# der#nden etk#lem#!t#r (Osmano$lu %lmen, 
2007:14). Bruno Zev#, m#mar#n#n b#rtakım geometr#k 
b#ç#m ve ölçüler#n bel#rled#$# b#r kılıf de$#l, k#!#n#n 
duyup ya!adı$ı, #ç#nde gez#n#p dola!tı$ı bo!lu$un, 
kapsanan b#r mekânın kend#s# olarak tanımlarken 
m#mar#n#n özünün #ç mekân oldu$unu #ler# sürer (Özer, 
1961). %k#nc# Dünya Sava!ından sonra %talya’da gel#!en 
3 UNESCO Türk#ye M#ll# Kom#syonu üyel#$# yapan Eldem, Tar#h# Çevre 
Koruma (TAÇ) Vakfı kurucu üyes# olmu!tur.
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m#marlık yakla!ımından es#nlend#$# görülen Eldem’#n 
erken modern#zm#n soyut, geometr#k ve rasyonel b#ç#m 
d#l# yer#ne mekânı merkeze alan ve ba$lamın ko!ullarını 
önceleyen yaratıcı b#r m#marlık d#l# gel#!t#rd#$# 
söyleneb#l#r. 1954 yılında tamamladı$ı oldukça kapsamlı 
b#r modern m#marlık tar#h# okuması sayab#lece$#m#z 
Doçentl#k tez#nde de modern m#marlı$a kar!ı ele!t#rel 
b#r tutum #ç#nde oldu$u söyleneb#l#r (Eldem, 1954).
Nez#h Eldem’#n öncülü$ünde, 1973 yılında %stanbul 
Tekn#k Ün#vers#tes#, M#marlık Fakültes#’nde açılan 
Genç %talyan M#mar#s#’ serg#s#ne katılan ve aralarında 
Aldo Ross#, Carlo Aymon#no, V#ttor#o Gregott#, Paolo 
Portogesh# g#b# daha sonra postmodern m#marlık 
küll#yatı #ç#nde yer alacak çok sayıda m#marın eser#n#n 
ortak zem#n#n modern m#marlı$ın ele!t#r#s# olarak, 
rasyonal#zm, anon#m geometr#k !emat#zm ve endüstr#yel 
s#stem#n zorladı$ı m#marlık #le çatı!ma hal#nde oldu$u 
#fade ed#lmekted#r (Parente, 1973). B#ç#msel de$erlere 
a$ırlık veren, as#metr#k, anıtsal, zanaatı önemseyen 
genç %talyan m#mar#s#n#n tems#lc#ler#nden olan Paolo 
Portoghes# tar#h# tecrübey# yen#den de$erlend#rmen#n 
önem#ne vurgu yaparak “…geçm!"le tekrar dü#ümlenen 
b!r sürekl!l!k !ç!nde modern m!mar!n!n poz!t!f de#erler! 
!le büyük Avrupa gelene#! m!rasının sentez! üzer!ne 
temellend!r!len b!r m!marlık metodu” ben#msend#$#n# 
#fade eder (Parente, 1973). 
1947’de Br#dgwater’da toplanan CIAM kongres#nde 
modern m#marlı$a kar!ı artan ele!t#r#ler #le 
ba!layan süreç m#marlık alanında yen# de$erler#n 
tanımlanmasına da yol açmı!tı. K#ml#k, a#d#yet, yer, 
mahalle, sokak, morfoloj#, kültürel de$er g#b# kavramlar 
yen#den hatırlanmı!, tar#hsel yapı ve dokuların 
mekânsal ve estet#k de$er# önemsenm#!t#. Modern kente 
yönelt#len ele!t#r#ler üzer#ne tar#h# !eh#r dokuları ve 
yapıları mekânsal n#tel#kler# neden#yle yen#den de$er 
kazanmı!, yıkımlarının durdurulması ve korunması #ç#n 
uluslararası faal#yetler ba!lamı!tı. Bunun sonuçlarından 
b#r# olarak 1964 yılında yayınlanan Vened#k Tüzü$ü 
#le tar#h# kentsel alanların ve yapıların b#r bütün olarak 
korunması gere$# vurgulandı. Mevcut kültürel m#mar# 
m#rasın restorasyonunun yanı sıra geleneksel doku 
#ç#nde yen# yapı yapmak ta öneml# b#r ça$da! tasarım 
problem# olmu!tu. G#derek artan b#r b#ç#mde tar#h# 
kentsel çevrede restorasyon, yen#den #!levlend#rme, 
yen# yapı ya da ek b#ç#m#nde yapılan ça$da! m#mar# 
uygulamalar, korumacı ve tasarımcıları kar!ı kar!ıya 
get#ren tartı!malara neden olmaktaydı. B#r yanda 

m#mar# m#rasın özgün de$erler#n# en az müdahale #le 
korumak #steyen b#r yakla!ım d#$er tara&a de$#!#m# ve 
ça$ın #ht#yaçlarını vurgulayan bakı! açısı çatı!maktaydı. 
Ancak de$#!en ya!am ko!ulları neden#yle kaçınılmaz 
olan de$#!#m, do$al ve tar#h# çevre üzer#nde baskı 
olu!tururken, tar#h# çevren#n özgün karakter#n# koruyan 
ve katkıda bulunan ça$da! m#marlı$ın bu de$#!#mdek# 
rolünün önem# de ortaya çıkmaktaydı. 

Kavramsal Çözümleme
Ülkem#zde de çok sayıda olumsuz uygulamaya ra$men 
ça$da! m#marlı$ın tar#hsel kültürel varlı$a duyarlı 
b#r yakla!ımla ele alınab#lece$#n# gösteren oldukça 
ba!arılı örnekler de bulunmaktadır. Bunlardan b#r 
olan Nez#h Eldem’#n m#marlı$ı, ba$lamın örüntüsünü 
yen# tasarımın zem#n# kabul ederken kend# zamanını 
da tems#l eder. Eldem’#n m#marlı$ında bazı temel 
kavramların öne çıktı$ını ve b#rb#r#nden farklı 
tasarım problemler#ne yakla!ımda ortak b#r eksen 
olu!turdu$unu gözleml#yoruz. Her yen# tasarımı 
kend# ko!ullarını sorgulayarak çözümleyen Eldem’#n 
tasarım dü!ünme araçları olarak tanımlayab#lece$#m#z 
bu kavramlar üzer#nden onun yakla!ımını anlamak 
mümkün olab#lecekt#r.  

Tar$hsell$k
Geleneksel mekânın tar#hsel ve kültürel özell#kler#ne 
kar!ılık soyut, ekonom#k ve pol#t#k b#r n#tel#$e sah#p 
olan modern mekân !#md#k# zamanı #n!a ederken 
endüstr# ça$ının mekan#k ve #!levselc# #l#!k#ler#n# geçm#! 
’ten ba$ımsız b#r b#ç#mde mekânsalla!tırdı. Geçm#!, 
geleneksel toplumlarda kültürel bellek olarak bel#r#rken 
bellek, ‘yer’ #n somut ba$lamı #le #l#!k#l# ve mekânsaldır 
oysa tar#h entelektüel, soyut ve evrensel b#r b#lg# alanıdır 
(Nora aktaran Özaslan 2010: 4). Tar#hsell#k, modern#n 
kurmaca geçm#!#ne #!aret ederken “…geçm!"!n "!md!k! 
zaman !ç!nde anla"ılır kılınması artan b!r !ht!yaç hal!ne 
gelm!"t!r” (Munslow, 2006: 11). Ancak geçm#!#n !#md#k# 
zamana dâh#l ed#lmes# ‘tar#h’ #le gerçekle!t#$#nde 
kar!ımıza çıkan ‘tar#hselc#l#k’ kuramsal ya da uygulama 
b#ç#m#nde ça$da! m#marlık söylemler#n# etk#lem#!t#r 
(Özaslan, 2012). Bunlardan b#r#nc#s#nde mevcut 
geleneksel yapı ve kentsel dokuların tasarım #lkeler# 
rasyonal#ze ed#lerek ‘Yen#’n#n tasarım ver#s# hal#ne 
get#r#l#r. %k#nc#s#nde tar#hsel yapı ve b#ç#mler farklı 
ba$lamlar olu!turarak yen# kurmaca yorumlarla 
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yanılsamalar olu!turulur. Üçüncü yakla!ımda #se 
geleneksel yapı ve dokuların de$#!#m süreçler# !#md#’ de 
sab#tlen#r ve sokak sa$lıkla!tırması ya da soylula!tırma 
g#b# yöntemlerle estet#ze ed#l#r (Özaslan, 2012). Modern 
Türk m#marlı$ında bu üç yakla!ımın örnekler#n# #zlemek 
mümkündür. 
Ancak, m#mar# de$er#n yen# ve esk# olarak 
sınırlanamayaca$ını, mekânsal n#tel#kler#n 
tar#hsel, kültürel ve toplumsal de$erler#n#n göz 
ardı ed#lemeyece$#n# ortaya koyan yakla!ımlar da 
ortaya çıkmı!tır. B#r yandan m#marlık alanında yen# 
tasarımların yol göster#c#s# olan mahalle, kültürel 
çe!#tl#l#k, yerel malzeme, b#ç#msel özgürlük g#b# n#tel#kler 
önemsen#rken b#r yandan da yen# m#marlık #ç#n bu 
kavrayı!ların ortaya çıkmasını sa$layan tar#h# çevre 
mekânsal b#r uzla!ma sa$ladı. Var olan b#r tar#h# yapıda 
ya da dokuda çalı!manın tasarımcı #ç#n kısıtlamalar 
get#rd#$# dü!ünülse de var olanın apaçık ya da #çsel 
d#nam#kler#n#n ke!f# ve buna ver#lecek ça$da! yanıtlar 
h#ç ku!kusuz k# m#mar#de yaratıcı ve heyecanlı b#r 
tasarım sürec#n# te!v#k eder. Bu süreç var olan b#r 
b#naya/dokuya eklemlenmen#n ötes#nde yen# b#r !ey 
yaratmanın karma!ık süreçler#n# #çer#r. Yen# #!levler, var 
olan mekânların ve olu!turdukları d#zgen#n yen# #!lev, 
yen# malzeme ve tekn#klerle yen#den yorumlanması çok 
büyük d#kkat ve özen gerekt#ren b#r tasarım sürec#d#r. 
Burada tasarımcının stratej#k terc#h# de öneml#d#r. 
Yen# olanın #f!ası ve var olanı ezen ve üzen tavrı ya 
da var olanın öne çıkarıldı$ı farklı tutumlar m#marlık 
uygulamalarında göze çarpmaktadır.
Yen#’n#n tasarımı ya da koruma yanlısı tutumların 
öne çıktı$ı bu tavırlar yer#ne Nez#h Eldem, ça$da! 
olmanın geleneksel olana tar#h b#l#nc# #ç#nde yakla!maya 
engel olmadı$ını bel#rterek tasarımcı #ç#n genel geçer 
formüller yer#ne Yen#’yle var olan arasında dürüst ve açık 
farklılı$ın uyumunun bütünle!mey# sa$lamasının tek 
do$ru yol oldu$unu #fade eder (Eldem, 1992). Genell#kle 
tasarım konularını kend#s# seçen, bazen ısrarla elde 
eden Eldem’#n tar#h# çevren#n korunması konusunda 
dü!ünceler#n# bu uygulamalar #le görünür ve anla!ılır 
kılmaya çalı!tı$ını söyleyeb#l#r#z. Uygulanmasa da bazı 
projeler# ö$renc# ve genç akadem#syenler# de çalı!maya 
katarak ısrarla tamamlaması söz’ ünü okunur kılma 
çabası olarak de$erlend#reb#l#r#z. Söz’ ünü hem meslek 
#nsanlarına anlatarak hem de uygulanması #ç#n çaba 
sarf ederek topluma #letme çabasının arka planında da 
‘hocalık’ m#syonu oldu$u söyleneb#l#r. Harb#ye Asker# 
Müzes#, Esk# "ark Eserler# Müzes# g#b# esk# yapılara 

ek b#nalar ya da 1977 yılında ba!lanan Sultanahmet 
Meydanı Çevres# ve Ayasofya So$ukçe!me Soka$ı 
Koruma ve Gel#!t#rme Projes#, 1983 tar#hl# Süleyman#ye 
ve Zeyrek Koruma ve Yen#leme Çalı!maları ve 1985 
yılında ba!lanan Eyüp Sultan Cam#s# ve yakın çevres# #ç#n 
hazırladı$ı projeler onun tar#h# çevre duyarlılı$ının b#r 
yansımasıdır. Eldem’e göre; 
Yapının !lksel kullanımına dönmek ya da ona 
plan!metr!k ve strüktürel kurgusuna ters dü"meyen 
yen! b!r !"lev kazandırmak ve bunu sa#lamak !ç!n bazı 
de#!"!kl!klere ve yen!lemelere g!r!"mek ola#andır. Burada 
öneml! olan, sözkonusu b!nayı ya da çevrey! kel!men!n 
tam anlamıyla !y! tanımak, mütevaz!, saygılı, d!kkatl! 
ve dürüst olmaktır. Bu arada varolan b!r do#al ve/veya 
yapay çevreye yen! b!r ya"am b!r!m!n! ekleyen tasarımcı 
o ortamı temell! ve kalıcı b!r b!ç!mde etk!lemekte ve 
de#!"t!rmekte oldu#unun, yen! b!r!m!n önce varolanla 
kar"ılıklı etk!le"!m !ç!nde, b!rl!kte ya"ayıp algılanaca#ının 
b!l!nc!nde ve her türlü b!ç!m ve çözüm model ve 
reçeteler!nden kurtulup varolanı anlamaya ve durumun 
gerekler!n! sorgulamaya hazır ve buna zorunlu sayıyorsa 
kend!s!n!, o dürüst, !y! ve gerçek b!r tasarımcıdır (Eldem, 
1992: 100).
Nez#h Eldem’#n tar#h kavrayı!ı modern bakı! açısından 
farklıdır. Eldem #ç#n tar#h “…bugünde b!ten b!r geçm!" 
de#!ld!r” (Eldem, 1992: 100). Tar#h#n geçm#!, !#md# ve 
gelece$# barındıran b#r sürekl#l#k durumu oldu$unu #fade 
eden Eldem, tar#h# yapı ve çevreler#n bünyeler#nde kend# 
dönemler#ne a#t #zler barındırdıklarını ve eklemlenerek 
günümüze ula!an uyumlu bütünü olu!turduklarını 
öne sürer. Tar#h#n kes#nt#s#z ve sürekl# oldu$u anlayı!ı 
#le kültürel varlı$ın !#md#’ dek# anlamını ve de$er#n# 
vurgulayan Eldem, bu bakı! açısıyla da kesk#n modern 
m#marlık anlayı!ından uzakla!ır. Nez#h Eldem, %stanbul 
örne$# üzer#nden ça$da! gereks#n#mler gerekçes#yle 
tar#h b#l#nc#nden yoksun yönet#c#ler ve tekn#k kadroların 
duyarsızlı$ı #le hızla yok olan kültürel varlı$ın korunması 
#ç#n tek çözüm yolunun meslek #nsanlarının yanı sıra 
toplumunda sa$lıklı b#r tar#h b#l#nc#ne sah#p olmasını 
sa$layacak e$#t#m oldu$unu vurgulamaktadır. M#marlık 
e$#t#m# süres#nce verd#$# dersler#n odak noktası da genç 
m#mar adaylarına bu b#l#nc# a!ılamak olmu!tur.  
Her özel durum #ç#n genel geçer çözümler, reçeteler 
olmadı$ını, tasarımda genel geçer olanın tavır ve 
yakla!ım oldu$unu #fade eden Eldem, s#t koruma plan 
notlarında tar#h# çevrede #n!a ed#lecek yapılar #ç#n 
esk# b#naların üslup özell#kler#nden üret#len malzeme, 
cephe kaplaması, pencere boyutları g#b# genel geçer 
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m#mar# ö$eler bel#rlenmes#n# do$ru bulmaz (Eldem, 
1992: 100). Sanatçı k#!#l#$#n#n sa$ladı$ı yaratıcılık, var 
olanın de$erler#n# süzmedek# sezg#ler, b#ç#m#n heykels# 
yorumları ve her defasında yen# ve özgün b#r eser 
yaratma #çgüdüsü tasarımlarında #zlen#r. 
Nez#h Eldem söyle!#s#nde esk# Harb#ye Mekteb# 
b#nasının yapısal ve mekânsal özell#kler#n# de$erlend#r#p 
hem yen# ekler hem de restorasyon açısından mevcut 
b#nanın mekânsal kurgusunu ve dı! cephes#n# 
korudu$unu #fade etmekted#r (Eldem, 1991). Esk# 
Harb#ye Mekteb# b#nasının kalan bölümler#nde 
ortadak# büyük avlunun ve yan kanatlardak# 
küçük avluların korunması #le farklı dönemlerdek# 
müdahalelerle yıpranmı! olan mekânsal kurgunun 
korunması öncel#kl#d#r. Esk# yapının mekânsal kurgusu 
olab#ld#$#nce korunup yen# eklerle tekrar #n!a ed#l#rken 
b#r yandan ça$da! müze anlayı!ı ve Asker# Müze’de 
serg#lenecek nesneler#n ve h#kâyen#n gere$# olan tekn#k 
ve mekânsal gereks#n#mler de bu kurguyu bozmadan 
yen# müze yapısını olu!turacaklardır. 
Yapının güney kanadında orta avlu #le küçük avlu 
arasında kalan kısımlar yıkılarak Mehter göster#ler#n#n 
yapılmasına olanak sa$layan salonun kayarak açılab#len 
sahne arka duvarını olu!turan cephes# açıldı$ında avlu 
ve salon #ç #çe geçerek özgün b#r göster# ve mekân #l#!k#s# 
de kurgulanmı! olur.

Esk# yapının en öneml# ekler#nden b#r# büyük avlunun 
batısını kapatan ancak 1959’da b#r #mar uygulaması 
sonucunda yıkılmı! olan uzun kolun yen# #!levler ve 
strüktür #le yen#den yapılmasıdır. Uzun yıllar Harb#ye 
Mekteb# b#nasının ana g#r#!#n#n de yer aldı$ı bu 
kolun yıkılması #le avlu caddeye açık hale gelm#!t#r. 
Hem yapının özgün mekânsal kurgusu hem de müze 
#!lev#n#n gerekt#rd#$# dola!ım senaryosu ve güvenl#k 
kaygıları #le yen#den #n!a ed#len bu uzun kolun avluya 
bakan çeperler#nde müze programında yer alan ve 
hem mekânsal hem de tekn#k açıdan özell#kler# olan 
ota$ salonu, çadırlar, sancaklar ve kıyafetler bölümler# 
tasarlanmı!tır. Yıkılmadan önce Harb#ye Mekteb#’n#n 
ana g#r#! kapısının bu uzun kolda olması durumunu 
yorumlayan Eldem, bu kapının muhdes oldu$unu 
ve kes#nl#kle esas g#r#! olmadı$ını ve sonradan #lave 
ed#ld#$#n# #dd#a ederek b#nanın asıl #k# g#r#!#n#n #k# 
uçtak# anıtsal cephelerden oldu$unu öne sürerek yen# 
g#r#!# N#!anta!ı yönünde kuzey tarafında düzenler 
(Eldem, 1991: 85). Bu yen# ek#n #ç#ndek# serg#lenecek 
nar#n eserler#n ı!ı$a hassas#yet# neden#yle batı ı!ı$ını 
kontrol etme gere$# yen# ek#n cadde boyunca dı!a 
kapalı düzenlenmes#ne neden olmu!tur. Serg#ler#n 
aydınlatılması #ç#n kullanılan tavan ı!ıklıkları #se 
güçlü ark#tekton#k ö$eler olarak mekânın strüktürel 
bütünlü$ünü sa$larken pencerelerde kullanılan ah!ap 

Res#m 2: Harb#ye Asker# Müze, #ç mekan (Foto: Nuray Özaslan, 2021)

Nuray  ÖZASLAN
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kafesler ve dem#r parmaklıklar #ç ve dı! #l#!k#s#n# 
zayı+atmı!tır. Eldem, bu ele!t#r#lere yanıt ver#rken 
bu #l#!k#ler#n tasarımsal olarak çözüldü$ünü ancak 
uygulamada k# eks#kl#kler neden#yle tamamlanmadı$ını 
söyler (Eldem, 1991: 85).
Batı yönündek# bu uzun kolun yen# müze fonks#yonunun 
gerekt#rd#$# b#ç#mde yen#den #n!a ed#lmes#yle yapının 
kent çeper# ça$da! b#r ek olarak kend# zamanını tems#l 
ederken, b#r yandan esk# Harb#ye Mekteb# b#nasının 
mekânsal kurgusunu hem kend# #ç#nde bütünleyerek 
hem de kentsel ba$lamla #l#!k#s#n# yen#den kurarak 
ba$lamsal varlı$ını da onarmı! oluyordu.  Eldem 
(1991: 87), Esk# Harb#ye Mekteb#’n#n de$#l, yen# Asker# 
Müze’n#n cephes# olan bu ek #le “…bugünün uygar 
dünyasınca ben!msenen ça#da" restorasyon ve yen!leme 
anlayı"ı, böyle b!r yapıda temelden çatıya yen! b!r 
eklent!de yalancı pencereler yapmayacak kadar dürüst, 
takl!t etmeyecek kadar saygılı davranmamı onaylar” 
#fades# #le tar#hsel olana yakla!ımını açıkça bel#rt#r.

Burada sözü Eldem’e bırakalım;
 Geleneksel olanın tüm özell!kler!n! rölöveler yaparak 
der!nden ya"ayan, bütün kuralları !ç!nde tanıyan 
ve !ç!ne s!nd!ren b!r tasarımcı, onu takl!t ederek 
a"a#ılayamaz…Ça#da" b!r yapıda geleneksel m!mar! 
ö#eler!n, sözümona b!r kültürel k!ml!k yaratmak 
üzere b!l!nçs!zce kullanıldı#ı her türlü ‘seçmec!l!k’ten 
sözed!yorum…tanı"ıklı#ın yüzeysell!#!…Bu tanı"ıklı#a 
!se tasarımcı ar"!vlerle, kataloglarla ula"amaz. Sedad 
Bey’!n çekt!#!n! ve çekt!rd!#!n! söyled!#!m ç!le çok 
öneml!d!r. Çünkü gar!pt!r ama, böyles!ne b!r tanı"ıklık, 
s!ze takl!t etmekten alıkoymaktan ötede, ça#da" 
k!"!l!#!n!z! de kazandırır; kültürel k!ml!#!n, evrensel 
de#erler!n ve ça#da" k!"!l!#!n kar"ıtı ve bedel! olmadı#ını 
ö#ret!r. Ça#da" k!"!l!#!n!n! vurgulamak ve !fade etmekten 
korkmamak yürekl!l!#!n! kazandırır. Sonuç olarak, 
d!yeb!l!r!mk!, b!r moda derg!s!ne, b!r katalo#a bakar g!b! 
!llüstrasyon yoluyla l!teratür !zlemek ve yepyen! tar!h! 
dekorlar yaratmak ancak D!sneyland c!ns! b!r göster!d!r, 
"akadır. Oysa m!mar! çok c!dd! b!r !"t!r; ve kent, bütünü 
!le s!rk de#!ld!r. Bugün m!mar!de b!r kültürel k!ml!kten 
de#!l, b!r ‘kültürel k!rlenmeden sözed!leb!l!r. Üstel!k, 
varolan otant!k de#erler!n ço#u kez yoked!lmes! pahasına 
(Eldem, 1991: 88). 
Burada Eldem’#n kültürel varlı$ın tar#hsel ve mekânsal 
özell#kler#n# kentsel ba$lamın sürdürüleb#l#rl#$#n# 
sa$layab#lecek ça$da! d#nam#kler#nden b#r# olarak kabul 

eden tasarımcı tavrı koruma d#s#pl#n#n#n öne çıkardı$ı 
muhafazakâr yakla!ımdan farklıla!ır. Eldem, neredeyse 
tüm tasarımlarında esk# yapı ya da çevre #le konu!an ve 
d#yalog kurmaya çalı!an b#r tasarım yakla!ımı serg#lem#! 
olmasına ra$men yaratıcı ve ça$da! olma amacından 
uzakla!mamı!tır. Eldem, tar#h b#l#nc#n# bugüne a#t olanı 
“tar#h #ç#ne yerle!t#reb#lmek, yan# ‘h!stor!c!se’ olmak” 
olarak açıklıyor; 
Entellektüel çevre de b!le ‘esk!’ kavramının bugün !le 
araya ç!zg! çek!p, bunun ger!s!ndek!ler! sank! heps! 
b!r solukta yaratılmı" g!b! algılamaya ko"ullanmı"tır. 
Onların arasındak! zaman der!nl!#!n! b!r mesafe 
olarak algılayamıyoruz…’esk!’ dey!p geçt!#!m!z "eyler!n 
zaman der!nl!#! !ç!nde aralarındak! yılları, yüzyılları 
algılayab!lece#!z. Y!ne böylece, b!r sonrak!n!n b!r 
öncek!nden ‘farklı’ ve ‘yen!’ b!r"ey oldu#unu görece#!z. 
O zaman farklı ve yen! b!r"eyler yapab!lme yürekl!l!#!n! 
kazanaca#ız. Dahası, b!r öncek!n! yoketmeden nasıl 
b!rl!kte ya"anab!lece#!n! de ö#renece#!z. Bunun !ç!n 
Topkapı Sarayına bakmak yeter (Eldem, 1991: 88). 
Eldem, yıkmadan da Yen#’y# yapmanın mümkün 
oldu$unu söylerken Topkapı Sarayı kompleks# örne$#yle 
de b#rb#r#ne eklemlenerek dev#nen ve her defasında 

Res#m 3: Harb#ye Asker# Müze, Tavan ı!ıklı$ı (Foto: Nuray Özaslan, 2021).
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yen# olanın tar#hsel sürekl#l#$# de tems#l edeb#lece$#n# 
önermekted#r. Yen#’n#n ve esk#’ n#n b#rl#kte olu!turdu$u 
‘Yer’# ça$da! tasarımla tahk#m ederek ‘unutma’yı 
#mkânsızla!tırmak ve sürdürüleb#l#r b#r mekânsal 
d#yalog #le ‘koruma’nın kend#l#$#nden olu!masına yol 
açmak olarak de$erlend#reb#lece$#m#z bu yakla!ım 
#le Eldem, kentsel mekânın art#külasyonuna #mkân 
ver#lerek tar#hsel sürekl#l#$#n sa$lanab#lece$#ne #!aret 
etmekted#r.
  
Ba&lam
Eldem, b#r üslup ya da formun mekân tasarımında 
bel#rley#c# olmasını asla kabullenemez. “B!r ya"amsal 
mekân kurgusu yaratıyorum… $n"a ed!lecek bu kurgu 
ya"amaya devam edecek ve de#!"!kl!klere u#rayab!lecek, 
bu mekânın formu da bu süreç !ç!nde ortaya çıkacak ve 
ben ona seve seve katlanaca#ım” (Eldem, 2005). Aslında 
o b#r b#na #n!a ederken b#le o b#nanın #ç#nde bulundu$u 
tar#hsel, kentsel ve do$al ba$lamını en öneml# tasarım 
ver#s# olarak kabul eder ve kend# tasarımını bu ba$lamın 
mekânsal d#zges#ne #l#!k#lend#rerek yen# b#r örüntü 
olu!turur. Bell# b#r tar#hsel dönem#n ver#ler#ne de$#l 
geçm#! ve gelece$# #ç#nde barındıran sürec#n b#r parçası 
olan tasarımı ne geçm#!#n takl#d# ne de gelece$#n ütop#k 
tahayyülüdür. Onun tasarımı #ç#nde yer aldı$ı ba$lama 
tam da kend# zamanının ‘elver#!l#’ ve ça$da! mekân 
kurgusu #le katılır. Eldem’#n m#mar#s#n# farklı kılan b#r 
ba!ka özell#$# de strüktürel #fade ve detaylarda #zlenen 
tekn#k ve malzeme b#lg#s#n#n kanon#k b#lg#n#n ötes#nde 
ve mekân kurgusu do$rultusunda yaratıcı ve özgün 
çözümlerd#r. 
Eldem #ç#n m#mar#, b#lg# b#r#k#m# gerekt#ren b#r !ey 
de$#ld#r ancak ku!ku gerekt#r#r (Eldem, 2005). Üslup, 
form ya da program g#b# genel kuralların bel#rled#$# 
b#r tasarım yöntem# yer#ne tasarım sürec#n# sorular ve 
bu sorulara bulunan yanıtların olu!turdu$u çözümler 
#le sonu önceden b#l#nmeyen yaratıcı b#r faal#yet 
olarak gerçekle!t#r#r. M#marlık, yapı yapma prat#$#n#n 
ötes#nde ara!tırma sonucu olarak ortaya çıkar. 
Dolayısıyla her yen# tasarım problem#n#n kend# özgün 
ko!ulları ve ver#ler#ne ba$lı olarak üret#len soruların 
yanıtlarının ortaya çıkardı$ı özgün çözümü ortaya 
çıkar. Nez#h Eldem’#n yapıları ne #l#!k#lend#$# yapılara 
benzer ne de b#rb#rler#ne benzeyerek m#mara a#t b#r 
tarz olu!turur. Ancak bu yapıların ya da tasarımların 
‘author’unun Eldem oldu$unu #f!a eden !ey var olan ve 
var olacakların olu!turdu$u bütünlü$e dâh#l olurken 
yürütülen yöntemd#r (Eldem, 2005). 

Karaköy de bulunan Z#raat Bankası’na yapılan ek b#na 
örne$#nde Eldem’#n tar#h# b#r yapı #le bütünle!me 
n#yet#n#n yöntem# okunab#lmekted#r. G#ul#o Monger# 
tarafından 19. Yüzyılda yapılan b#nanın Eldem 
tarafından tasarlanan yen# ek#, mevcut yapının s#metr# 
ve r#tm#n# #zlemez. Yen# yapıda #!lev#n gerekler#n# ça$da! 
mekânsal gerekl#l#klere göre tasarlarken cephede kend# 
düzen#n# olu!turur. As#metr#k ve çoksesl# b#r düzenleme 
#le hem kend# dönem#n# ve varlı$ını #f!a eder hem de 
kom!u b#na #le !a!ırtıcı b#r b#ç#mde bütünle!#r. 
Süleyman#ye ve Sultanahmet tar#h# alanları #ç#n 
yaptı$ı projeler uygulanamasa da tar#h# çevren#n 
bütünü olu!turan doku özell#kler#n# anlamaya çalı!an, 
elde ed#len ba$lamsal ver#lere göre s#v#l m#marlık 
örnekler#n#n mevcut olanlarını korurken yen# ekler# de 
ba$lamın bütünlü$ünü sa$layacak b#ç#mde yerle!t#ren 
b#r yakla!ım ben#msem#!t#r. Avlular, bahçeler, sokaklar 
ba$lamın örüntüsünü olu!turan kentsel ö$eler olarak 
de$erlend#r#l#r. 
Eyüp Sultan Cam#s# ve çevres# #ç#n hazırladı$ı kapsamlı 
projede gerçek ya!amsal senaryolara dayanılarak ve 
kaybed#len evrensel de$erler# göz önüne alınarak 
düzenlemeler yaptı (Eldem, 1998). Eyüp Sultan’ın 
d#nsel önem#n#n yanı sıra kültürel ve rekreat#f 
özell#kler# neden#yle sıklıkla z#yaret ed#len, Türk 
m#marlık tar#h#n#n farklı dönemler#ne a#t öneml# 
m#mar# eserler# barındıran bu alana geçm#!te yapılan 
müdahaleler# ele!t#ren Eldem, bunlardan bazılarının 
zararlı etk#ler#n# de azaltacak düzenlemeler tasarladı. 
Önerd#$# ve projelend#rd#$# programlardan b#r kısmı 
yapılab#ld#. Eldem’#n Eyüp Sultan’ın merkez#nde 
yaptı$ı düzenlemede alanın mekânsal karakter#n#, 
programlarını ve ölçe$#n# koruyan duyarlı yakla!ımı 
#le üret#len projeler#n uygulanab#lmes# dokunun 
bütünle!mes#n# sa$layab#l#rd#.

Elver$#l$l$k
Mekan#k b#r b#na programının önerd#$# #!levsell#$#n 
ve modern m#marlı$ın önerd#$# fonks#yonal#zm#n 
mekânın duyguları etk#leme potans#yel#n# göz ardı 
ett#$#n# öne süren Eldem, #!levsell#$# ‘elver#!l#l#k’ kavramı 
#le açıklar. Mekânın kullanıcıya mutluluk vermes#n# 
esas kr#ter kabul eder. B#r yandan heterojen mekânlar, 
#rrasyonel parametreler, tar#hsel ve çevresel ba$lam 
tasarımı bel#rlerken b#r yandan da ça$da! yapım 
tekn#kler# ve yapı malzemeler#n# kend# ça$ının yaratıcı 
form ve çözümler# #le rasyonel b#r b#ç#mde kullanılır. 
Eldem’#n tasarımlarının #ç mekân düzenler#nde jener#k 

Nuray  ÖZASLAN
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b#r programın #!lev#nden çok o mekânda gerçekle!mes# 
olası hareketler#n yarattı$ı b#r düzen oldu$undan söz 
ed#lmel#d#r. 
Eldem’#n, sanatçı k#!#l#$#n#n gel#!t#rd#$# sezg#ler# ve 
bunları tems#l etme becer#ler# #le rasyonel b#r faal#yet 
olan #n!a# gerekl#l#kler mekânın ya!amsal b#r kurgu 
olarak tasarlanması amacında bütünle!#r ve m#marlı$ı 
yaratır. Böylece Eldem’#n m#marlı$ı yapı yapma sanatı 
olarak ele almak yer#ne ya!amın bel#rl# b#r zaman 
ve yerde Mekân salla!masını gerçekle!t#ren, f#z#ksel 
b#r çevre olu!turmanın ötes#nde #çer#k olu!turan 
b#r eylem olarak algıladı$ı söyleneb#l#r. %stanbul 
Tekn#k Ün#vers#tes#, M#marlık bölümünde verd#$# 
derslerde tasarımın elver#!l#l#$e get#r#lm#! anlar, 
kes#tler yaratmak oldu$unu anlatırken kullandı$ı 
örnekler#n büyük ço$unlu$unun do$a ve ya!am #l#!k#s# 
üzer#ne olması d#kkat çek#c#d#r. Eldem (1984) “dünya 
sünger g!b! bo"luklardan olu"uyor, b!zler o bo"lukları 
ko"ullandırmaktan sorumlu sanatçılarız” d#yerek 
m#marın görev#n# bet#ml#yor. Mekânın son derece 
karma!ık oldu$unu, onu anlamak #ç#n be! duyumuz 
ve ötes#nde algılarımızla mekânların farklılıklarını 
da ayırt edeb#lece$#m#z# #fade etmekted#r. M#mar# 
mekânın kal#tes# #ç#n soyut model aramak yer#ne ı!ık, 

Res#m 4: Eyüp Sultan Arasta Çar!ısı Düzenlemes# (Kaynak: Salt Ar!#v)

ses, koku, nem g#b# özell#kler#n# anlamaya çalı!arak 
kısıtlı görsel deney#m#n ötes#nde algılama ve deney#m 
sa$lanab#lece$#n# vurgulamaktadır. 
   
De&erlend$rme
Sanat tar#h# alanın kurucusu kabul ed#len %talyan sanatçı 
ve tar#hç# G#org#o Vasar#, sanatların köken#n#n do$a 
oldu$unu, sanatın do$anın takl#d# oldu$unu söylerken 
tanrının sanatçıya bah!ett#$# kutsal ı!ıkla onu yalnızca 
hayvanlardan üstün kılmakla kalmayıp aynı zamanda 
Tanrı g#b# yaptı$ını da öne sürer (URL 2). Vasar#’ye göre 
do$anın ı!ı$ıyla ke!fed#len res#m ve heykel sanatlarının 
da temel# tasarım(des#gn)dır (URL 2). Otuz yılı a!kın 
sürede verd#$# derslerde m#mar#y# de$#l mekânı ve 
özell#kler#n# anlatmaya çalı!an Eldem, res#m sanatı 
aracılı$ı #le yakından tanıdı$ı Do$a’yı ve var olanın 
de$erler#n# yen# tasarımının ko!ulları ve #l#!k#ler#n# 
bel#rleyen ba$lam olarak sunmaktadır. Ancak, ça$da!lık 
ve kend# zamanını tems#l etme sorumlulu$u Eldem’#n en 
çok vurguladı$ı konulardan b#r#s#d#r.
Nez#h Eldem, çok sayıda yapı #n!a etmem#! olmasına 
ra$men meslek# sorumluluk duygusu ve yaptı$ının 
do$ru oldu$una güvenle sorun gördü$ü alanlarda 
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görev üstlenm#! ve tasarımlarıyla dü!ündükler#n# 
gerçekle!t#reb#lmek #ç#n çok mücadele etm#!t#r. B#r kavga 
olarak gördü$ü m#marlık onun k#!#l#$#n#n ayrılmaz 
b#r parçasıdır. %y# mekân #le do$ru m#marlı$ın ne 
oldu$unu ve nasıl üret#leb#lece$#n# yalnızca dersler#nde 
ö$renc#ler#ne de$#l yer# geld#$#nde Ba!bakan’a anlatacak 
kadar ‘#natçı’dır (%nceo$lu, 2005:  59). 
Tüm farklı ortamlarda kend# söylem#n# #fade 
edeb#lm#!t#r. Bu söylem hem dünyada k# m#marlık 
tartı!malarından #zler ta!ır hem de yerel sorunların, 
olanakların ve #ht#yaçların bel#rled#$# ko!ullara b#r 
tasarımcı tarafından ver#len yanıtları #çer#r. "ant#yede 
#n!a edemed#$# sözü ö$renc#lerle, yönet#c#lerle, 
uygulamacılarla ya da meslekta!ları #le g#r#!t#$# tartı!ma 
ortamlarında gerçekle!t#r#r. Üstün res#m ve graf#k 
becer#s#, malzeme b#lg#s# ve detaylara hâk#m#yet#n#n 
yanı sıra ça$da! m#marlık sorunlarından b#r# olarak 
ortaya çıkan tar#h# çevrede yen# tasarım problem#ne 
verd#$# yanıt #le dönem#n#n kuramsal b#r#k#m#ne katkıda 
bulunmaktadır. Eldem’# b#r m#marlık kuramcısı olarak 
tanımlamasak b#le söz’ ünün yarattı$ı mekânsal n#tel#$#n 
zeng#nl#$# ve gerçekl#$# #le ortaya çıkan söylem#n gücü 
h#ç tartı!masız dönem#n#n m#marlık kültürüne katkıda 
bulunmu!tur. 
Farklı ba$lamsal ko!ulların ver#ler#n# ça$da! 
gereks#n#mler ve olanaklarla b#rle!t#rerek her defasında 
farklı çözümler üreten Eldem, böylece üslup ya da 
!ema kr#terler#n# de$#l, ba$lamı özgün m#mar# tasarımı 
#ç#n b#r olanak olarak de$erlend#r#r. Tar#h# çevre ya da 
yapılar yıpranmı!lıklarına ra$men sundukları mekânsal 
zeng#nl#k #le Eldem’#n yaratıcı ve özgün tasarımlarına 
en uygun ortamı sa$lamı!tır. B#zden önce ya!ayanların 
b#ç#m kazandırdı$ı tar#hsel çevrey# olu!turan nesnel 
ö$elerde ya!amsal b#r d#nam#$#n varlı$ına #nanan Eldem 
(1992) de$#!meyen#n süreç oldu$unu söyler. Eldem’#n 
m#marlı$ında tar#h# çevre ve yapı yalnızca tar#hsell#$#, 
geçm#!# tems#l etmes# neden#yle de$#l !#md#ye a#t 
oldu$u #ç#n de öneml#d#r ve korunması gerek#r. Ancak 
bu koruma yakla!ımı o de$er# saklayarak, dondurarak 
de$#l varlı$ını yen# #le #l#!k#lend#rerek sürdürüleb#l#r 
kılmalıdır. Burada Eldem’#n ba$lamın önem#n# 
vurgulayan ısrarı anla!ılmaktadır: yen# #le esk# ya da 
!#md# #le öncek# zıtlı$ı ancak ba$lamın bütünle!t#r#c# 
gücünde b#r d#yalo$a dönü!eb#l#r. Tasarımı b#r 
güç göster#s# olarak de$#l var olanla d#yalog olarak 
de$erlend#ren Eldem, yıkmak ya da korumak yer#ne 
b#rl#kte olmayı, var olana ça$da! olanı eklemey# ve 
tar#hsel sürekl#l#$# mümkün kılmayı öner#r.   
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Namık ERKAL

Eldem, 1967 yılında açılan ça$rılı proje 
yarı!masında b#r#nc# olur ve 1991'e de$#n 

y#rm#be! yılını bu #!#n bütüncül tasarım 
anlayı!ıyla -esk# b#na korumadan, yen# ek 
yapılara, ı!ıklıklarından v#tr#nler#ne, dola!ımından 
m#zansenler#ne- tamamlanmasına vakfeder. Aynı 
yıllarda ders verd#$# %TÜ M#marlık bölümünden 
çok sayıda ö$renc#s#, projen#n detaylanmasını ve 
#n!aatını okula yakın b#r uygulama sahası olarak 
deney#mler. Müzeye b#rkaç kere g#denler dı!ında, 
Kültür S#tes# öneml# sanat serg#ler# ve bazıları 
m#marlıkla #lg#l# pek çok öneml# toplantının yer# 
olarak anılarda yer alır. Harb#ye, #!lev#n#n farkında 
olmayanlar #ç#n, Taks#m- N#!anta!ı arasında sa$ 
kaldırımda #k# yüzell# metrel#k b#r dura$anlı$ın 
ve kent merkez#nden kopu!un get#rd#$# hızlanmı! 
adımların mekânıdır. A!a$ıdak# yazının #lk 
n#yet# Nez#h Eldem'#n projes#n# ve yapısını 
tamamlanmasından sonra geçen sürey# gözeterek 
m#marlık tar#h# ba$lamında de$erlend#rmek, 
farklılı$ını ve özgünlü$ünü vurgulamaktır. Öte 
yandan Müze, zamanın get#rd#$# yıpranmayla 
yüzyüzed#r. "#md#lerde k#m# kısımları tam#r 
#ht#yacı yüzünden z#yarete kapatılmı!tır. Bu 
durumda yazının b#r d#$er n#yet# #se müzen#n 
zedelenm#! kurgusunu okunur kılmaktır. En 
sonunda gel#nmes# gereken nokta #se, Eldem'#n 
Harb#yes#'n#n müze ve müzec#l#k açısından 
bütüncül m#marlık anlayı!ının sadece ulusal de$#l 
uluslararası düzeyde anımsanması gereken b#r 
örne$# oldu$udur. 
Harb#ye Askerî Müze ve Kültür S#tes# projes# en 
genel anlamda esk# b#r b#nanın yen# b#r ek yapılarak 
dönü!türülmes# olarak tanımlanab#l#r; b#r nev# 
restorasyon projes#d#r. Ancak, bu kültür yapısı 
esk# b#naya müdahale açısından günümüzün 
akadem#k koruma kabuller#n# zorlar. Söz konusu 

Nezih Eldem’in Bütüncül Mimarlı$ı: 
Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi

zorlu$u dü!ünmek yararlı olsa da, anakron#k 
yorumlar projen#n kend# ba$lamını anlamaya 
yardımcı olmaz. Burada ba$lam Geç Osmanlı 
dönem# kamu yapılarının, özell#kle askerî yapıların 
dönü!üm tar#h#d#r. Geç Osmanlı anıtsal kamu 
yapıları 1920lerde ba!lıyan ve 1980’lere uzanan b#r 
süreçte dı! cepheler# tutularak yo$un b#r yapısal 
dönü!üme tab# tutulurlar. Sultanahmet'dek# Adalet 
Sarayı (esk# Dar'ül Fünun) ve Akadem# yangınları 
(esk# %k#z Saraylar ve Mecl#s-# Mebusan) g#b# 
deney#mler ah!ap dö!emel# kamusal yapılarda 
güvenl#$# sorgulanır hale get#r#r. Esk# askerî 
b#nalarda özgün karg#r duvarlara ba$lı ah!ap (k#m# 
zaman Fransız kemer#) dö!eme yapı s#stemler#n# 
betonarmeye dönü!türmek, kısmen de yen# 
#!levler#n #ht#yaçlarına cevap vermek amacıyla 
gen#! çaplı de$#!#kl#kler yapılır. Ta!kı!la'nın Paul 
Bonatz ve Em#n Onat tarafından ün#vers#teye 
dönü!türülmes# g#b# ünlü m#marların #!ler# yanında, 
m#marı ve uygulayıcısı b#l#nmeyen çok sayıda 
örnek vardır. Bu örnekler uygulandıkları yılların 
m#marlık anlayı!ına göre de farklılık göster#r. 
1950lere de$#n b#naların kend# neo-klas#k karakter 
ve kompoz#syonel rasyoneller# #ç#nde akadem#k 
olarak mükemmelle!t#r#lmes#ne çalı!ılır. %zleyen 
dönemde #se tar#h# kamusal yapılar yen# #!levseler#n 
gerekler#ne göre kend# özgün m#mar#ler#yle çel#!#k 
b#ç#mlerde dönü!türülür. Türk#ye'de 1980lere 
kadar geçerl# olan, Geç Osmanlı yapılarına 
gen#! çaplı yapısal dönü!ümü onaylayan 
restorasyon anlayı!ına de$#nmek Nez#h Eldem'#n 
Harb#ye projes#ndek# esk# yapıya müdahales#n# 
de$erlend#rmek #ç#n elzemd#r. A!a$ıda aktarılaca$ı 
üzere, esk# b#naya yen# ek tasarlama konusunda çok 
bel#rg#n b#r stratej#s# olan bu projen#n çıkı! noktası 
aslında kend# zamanına göre korumacıdır ve 
Harb#ye b#nasının o günkü hal#yle sürdürülmes#n# 
amaçlamaktadır. Bu yakla!ımı anlamak #ç#n 
korunmaya çalı!ılan esk# Harb#ye Mekteb#'n#n 
yapısal tar#h#n# Nez#h Eldem'#n kar!ıla!tı$ı hal#yle 
özetlemek yararlı olacaktır. 
Harb#ye Mekteb#, 1844-1893 yılları arasında 
dört ana #n!aat a!aması ve çok sayıda tam#r 
sonucunda ortaya çıkmı!, kompoz#t b#r yapıdır. 

M#marlar Odası 2018-2020 Anma 
Programı kapsamında Nez#h Eldem 
m#marlı$ını kavramak #ç#n Harb#ye 
Askerî Müze ve Kültür S#tes# özel 
önemde b#r eserd#r. 

Bu metin ilk olarak Ocak-Şubat  2020   tarihinde 411  sayılı  Mimarlık Dergisi’nde 
yayınlandı. Sa:41-47.  
Namık Erkal. Prof. Dr. Mimar.



7 3Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

1844 yılında Tophane-# Am#re hastanes# olarak 
büyük avlu çevres#nde tek kat ve do$uda e$#me 
do$ru bodrumlu !ek#lde #n!aasına ba!lanır. 1845 
yılında Mekteb-# Harb#ye-# "ahâne'ye devred#lerek 
#k# dar ucuna b#rer küçük avlu ve dı!a do$ru U 
planlı g#r#nt#ler olu!turacak !ek#lde kollar eklenerek 
büyütülür ve dönü!türülür. Aynı a!amada güney 
yönünde W#ll#am James Sm#th tarafından büyük 
b#r ahır ve manej projelend#r#l#r. Mektep, Kırım 
Sava!ı sırasında Fransızlara hastane olarak 
tahs#s ed#l#r, 1854'de b#r yangın sonucu bodrum 
sev#yes#ne kadar hasar görür. 1862-63 yıllarında 
temeller#nden yen# ba!tan #n!a ed#l#rken orta 
büyük avlu kö!eler# ve #k# yan avlu çevres#ndek# 
yapı kolları b#rer kat yükselt#lerek #k# katlı yapılır. 
Avlu kö!eler#ne yerle!t#r#l#n s#l#nd#r#k merd#ven 
kovalarıyla ula!ılan üst katlarda ko$u!lar vardır.  
Dördüncü ve son a!amada (1891-93), Harb#ye 
Mekteb#'n#n #k# ucunda kalan tek katlı kısımlar 
da #k# katlı hale get#r#l#r ve yapı âdeta b#r elden 
tasarlanmı! g#b# k#tlesel olarak bütünle!t#r#l#r. 
Güney yönünde pad#!ah z#yaretler#nde kullanılmak 
üzere Hümayun da#res# ve mezun#yet sınavı odası, 
kalan bütün ek kısımlara #se ko$u!lar yerle!t#r#l#r 
(Res#m 1). Son a!amada kuzey ve güney cepheler#ne 
anıtsal b#r #fade kazandırılmı! olsa da, Harb#ye 
Mekteb# ana g#r#!#, esk#den oldu$u g#b# Pangaltı 
caddes# cephes#n#n ortasında konumlanır ve 
yapının farklı kısımlarına ula!ım buradan geç#len 
büyük avludandır (Res#m 2). Harb#ye Mekteb#'n#n 

kurulu!unun 100. yılında ana g#r#!e yen# b#r saçak, 
üzer#ne de b#r Atatürk heykel# yerle!t#r#l#r. Aynı 
yıllarda mekteb#n Ankara'ya ta!ınmasından sonra 
komutanlık, astsubay okulu ve güney kısmında 
orduev# olarak kullanılmaya ba!lar. Harb#ye'n#n 
Henry Prost plan etüdler#nde kısmen yıkılması 
gündeme gel#r. %lk olarak Serg# ve Spor Sarayına 

Res#m 1. 1891-1892 tar#hl# Mekteb-# Harb#ye g#r#! katı planı, foto$raf, Stud#o Phebus (Bagos Tarkulyan), 
Sultan Abdülham#d Albümler# L#brary of Congress US, LOT 9513, no 16.

Res#m 2. Harb#ye Ana Kapısı, foto$raf, Stud#o Phebus, Sultan Abdülham#d 
Albümler# L#brary of Congress US, LOT 9513, no.12.
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g#den yan yolun açılması #ç#n Manej yapıları 
yıkılır. 1959'da cadde gen#!letme projes# den#lerek 
ana g#r#!#n ve Atatürk heykel#n#n bulundu$u dı!a 
çıkıntı yapan kol ortadan kaldırılır. Harb#ye avlusu 
b#r kademe üzer#nde caddeye açık hale gel#r (Res#m 
3). Asker#ye Harb#ye b#nasındak# yıkımı do$rudan 
kurumun geçm#!#ne yapılmı! art n#yetl# b#r g#r#!#m 
olarak algılar. 1940larda sava! #ht#mal#ne kar!ı 
Aya %r#n# 'den Anadolu'ya ve sonrasında %stanbul 
Maçka S#lahhanes#'ne get#r#lm#! olan Askerî Müze 
koleks#yonu, 1957'de S#lahhane'n#n %TÜ'ye devr# 
dolayısıyla Harb#ye'n#n bünyes#nde konumlanan 
J#mnast#khane'ye ta!ınır. Koleks#yonla beraber 
Harb#ye Mekteb#'n#n müzeye dönü!türülmes# 
de gündeme gel#r. 1960 darbes# sonrası Harb#ye 
araz#s# üzer#ndek# #rades#n# tekrar gösterme #mkanı 
bulan asker#yen#n #ns#yat#f#yle 1967 yılında #k# ayrı 
yarı!ma açılır: Harb#ye Askerî Müze ve esk# manej 
araz#s#nde Harb#ye Orduev#. Harb#ye Mekteb# ana 
g#r#!#n#n bulundu$u orta kol kes#lm#!, dı!arıdan 
bütün gözükse de aslında seksen- yüzy#rm# yıllık 
kompoz#t b#r tar#h# yapı olarak Türk#ye'n#n en esk# 
müze koleks#yonunu #çermek üzere dönü!ümünü 
bekler halded#r. 
1967 yarı!ması önces#nde Harb#ye Mekteb#'n#n 
müzeye çevr#lmes# konusunda %TÜ tarafından 
Nez#h Eldem'#n katılımıyla yazılan raporda 
yapının müzeye dönü!türülmeye uygun olmadı$ı, 
okul veya kültür merkez# olarak #!lev alab#lece$# 
görü!ü b#ld#r#l#r. Eldem, menf# %TÜ raporuna 
kar!ın açılan yarı!maya katılır ve bunu sonraları 
"Müze olmaya hazır olmayan bu b#nanın hang# 
ko!ullarda müze olab#lece$#n# görmek ve göstermek 

hem görev#m, hem de hakkımdı. Katılmamazlık 
edemezd#m" !ekl#nde açıklar. Eldem'#n 1960’lara 
uygun müze olab#l#rl#k ko!ullarında #!lev#n ve serg# 
senaryosunun bel#rley#c#l#$# vardır. Uygun mekânsal 
büyüklükler ve bunların eserler#n özell#kler#ne 
göre b#rb#r#ne nesnel veya zamand#z#nsel olarak 
#l#!k#lend#r#lmes# dı!ında ı!ık, #kl#mlend#rme ve 
sunum ko!ullarını sa$lamak öneml#d#r. Müze 
olmaya hazır olmayan b#nalar hang# ko!ullarda 
müze olur? Bu sözler# sadece modern#st #!levselc#l#k 
çerçeves#nden okumak eks#k olur. Müze olmaya 
hazır olmayan b#na ancak yaratıcı ve özgün tasarım 
yakla!ımları sayes#nde müze olur. Nez#h Eldem, 
esk# b#na ve yen# yapı arasındak# çel#!k#ler# özgün 
m#mar# tasarım #ç#n b#r ortam olarak de$erlend#rme 
yakla!ımı #le kend# dönem#nde öne çıkar. B#rçok 
defa bu yüzle!meye g#rer ama Harb#ye Askerî 
Müze m#mar# yakla!ımının esas kanıtı olur. 
Nez#h Eldem'#n esk# yapıları dönü!türdü$ü müze 
m#marlı$ının özgünlü$ünde belk# de onun farklı 
b#r modern m#marlı$ın ortaya çıktı$ı Sava! sonrası 
%talyasını en ver#ml# zamanında deney#mlem#! 
olmasının payını da not dü!mek gerek#r. Oldukça 
genelley#c# b#r kavram olan ve ana akım dı!ı, 
yerelde farklıla!an m#marlıkları kapsayan "ba!ka 
modern#zm", 1950 ve 60’larda %talyası kadar aynı 
dönem#n Türk#ye m#marlı$ını de kapsar. Bu 
ortamın #ç#nde Eldem akadem#k k#ml#$#, %talya 
geçm#!#, st#l#st#k kaygılardan uzak olması ve esk# 
b#nada yen# tasarımlar konusunda yakla!ımlarıya 
ba!ka türlü b#r modern#stt#r. 
Nez#h Eldem'e göre esk# b#r yapının müzeye 
çevr#lmes# söz konusu oldu$unda #k# farklı 
öncel#$#n -esk# yapının korunması ve #y# b#r 

Res#m 3. 1959 yıkımından sonra avlunun caddeye açılmı! hal#, %BB Atatürk K#taplı$ı, kartpostal ar!#v#.

Namık ERKAL
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müze b#nasının yapılması- uzla!tırılab#l#rl#$#n#n 
tartılması gerek#r. "Yoksa ya o b#na 'ölür', ya da 
müze 'sakat' do$ar". Eldem Harb#ye projes#nden 
önce gerçekle!t#rd#$# Esk# "ark Eserler# Müzes#'nde 
hal#hazırda serg# mekânına dönü!türülmü! 
Alexandre Vallaury'n#n Sanay#-# Nef#se b#nasının 
cephes#n# tutarak #ç#n# müze #dealler#ne göre 
dönü!türür. Yen# müze dola!ımını adeta esk# yapı 
zarf olacak !ek#lde #ç#ne koyar, serg# anlatısına ve 
tek tek nesnelere göre göre ba!tan tasarlar. Dı! 
cephede de b#naya yakla!ım de$#!t#r#l#r, anıtsal 
merd#ven yıkılır ve açık bodrum katından yen# b#r 
g#r#! yapılır. "ark Eserler#'nde müze sakat do$mamı! 
ama kar!ılı$ında esk# yapının sakatlanmasında be#s 
görülmem#!t#r. Nez#h Eldem, Harb#ye Mekteb#'n#n 
müze ve kültür s#tes#ne dönü!türülmes#ne 
gel#nd#$#nde Esk# "ark Eserler#'nde yaptı$ından 
farklı b#r tutum #zleyecek ve esk# yapının mekânsal 
kurgusunun ve dı! cephes#n#n korunmasını daha 
fazla önemseyecekt#r. Harb#ye Mekteb#'n#n anıt 
b#na olarak toplumsal hafızadak# yer#, Mustafa 

Kemal'#n ve Cumhur#yet#n kurucularının okudu$u 
b#r askerî kurum olarak azımsanmayacak 
önemded#r. Koleks#yon #se Osmanlı %stanbulu'nun 
#lk müzes#nden gelen k#m#ler# çok özel ko!ullarda 
korunab#lecek çok farklı t#pte ve büyüklükte sava! 
tar#h# nesnes#n# #çer#r. 
Nez#h Eldem Harb#ye'de ana cadde tarafında 
1959 yıkımının yarattı$ı bo!lu$u b#r fırsat olarak 
de$erlend#r#r. Kalan #k# yan parçayı ve #k# yuvarlak 
merd#ven kovasını yıkarak bo!lu$u gen#!letmey# 
öner#r. Gen#!lem#! alanda kend# müze m#marlı$ı 
anlayı!ına uygun çe!#tl# mekânların, #!levler#n yer 
aldı$ı #deal koruma ko!ulları sa$layan b#r ek yapı 
tasarlar ve #k# uçta esk# b#naya ba$lar. Askerî Müze 
koleks#yonun en nad#de ve üstün koruma gerekt#ren 
ota$ ve sancaklar bu kolda serg#lenecek, etaplama 
olarak da #lk bu ek yapı #n!a ed#lecekt#r (Res#m 4 
ve 5). Esk# Harb#ye b#nasının kalan kısımlarında 
öncel#kl# koruma kararı avluların ve dı! cepheler#n 
sürdürülmes#ne odaklanır. Mekânların genel kurgu 

Res#m 4. Harb#ye Askerî Müze ve Kültür S#tes#  g#r#! kat planı, Nez#h Eldem, yarı!ma ç#z#m#; Met#n Sözen, Mete Tapan, 50 Yılın Türk M#mar#s#, 
%stanbul: %! Bankası Kültür Yayınları, 1973, s. 402.

Res#m 5. Harb#ye Askerî Müze ve Kültür S#tes# b#r#nc# kat planı, Nez#h Eldem, yarı!ma ç#z#m#; SALT Ara!tırma, yayınlanmamı! Nez#h Eldem ar!#v#
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ve büyüklükler# bell# b#r yere kadar korunur. 
Avluların çevres#nde olu!turulan esk# s#metr#k 
dola!ım düzen# as#metr#k hale get#r#l#r ve #ç#ne 
kapsamlı dola!ım ve serv#s kovaları yerle!t#r#l#r. En 
büyük de$#!#m güney yönünde orta avlu ve küçük 
#ç avlu arasındak# kısımlar tamamen yıkılarak 
#n!a ed#len Mehter Salonu ve çevres#d#r. Buna 
kar!ın, Mehter Salonu'nun b#t#!#k oldu$u Kültür 
S#tes# kısmı belk# de esk# yapının mekânsallık 
ve kurgusunun en büyük oranda korundu$u 
kısımdır. Bu kısımda g#r#! s#metr# aksındak# esk# 
merd#ven yıkılır, sol kö!ede yen#s# tasarlanır. 
Eldem Harb#ye Mekteb#'n#n yıkılan kolunun 
yer#ne yen# b#r yapı yaparken onun esk# hâl#ne 

orta büyük avlunun ç#zg#s#n# tutarak referans 
ver#r. Avlu ç#zg#s#nden dı!a do$ru Ota$ Salonu 
olan büyük küb#k b#r mekânı yerle!t#r#r. Ek Yapı 
projes#nde orta avlu korunmu! olsa da, burası 
esk#s# g#b# Harb#ye'n#n ana g#r#! mekânı olarak 
kurgulanmaz. Eldem, cadde üzer#ndek# esk# g#r#!#n 
özgün olmadı$ını, sonradan açılmı! oldu$unu 
dü!ündü$ünü söyler; k#, yukarıda özetlend#$# g#b# 
bu konuda yanılmaktadır. Harb#ye'n#n cadde ve 
avludan ba!layan kurgusu dönü!türülür. G#r#!ler 
esk# b#nanın kar!ılama #mges#ne sah#p en uygun 
yüzler#ne, #k# uçtak# anıtsal cephelere alınır. Müze 
g#r#!# kuzeyde N#!anta!ı'na do$ru esk# Harb#ye 
Yemekhane b#nasını da #çeren açık alandan, 

Res#m 6. Harb#ye Asker# Müze ve Kültür S#tes# g#r#! kat planı, Do$an Tekel# ve Sam# S#sa, yarı!ma #k#nc#l#k ödülü, Do$an Tekel#, Sam# S#sa, Projeler, 
Uygulamalar/ Arch#tectural Works, 1954-1974, %stanbul: Apa Ofset, 1974, s. 28-31.

Namık ERKAL
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Res#m 7. Harb#ye Askerî 
Müze Cumhur#yet 
caddes#nden görünü!, 
Nez#h Eldem yarı!ma 
projes#; Met#n Sözen, 
Mete Tapan, 50 Yılın 
Türk M#mar#s#, %stanbul: 
%! Bankası Kültür 
Yayınları, 1973, s. 402.
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Kültür S#tes# g#r#!# Taks#m'e do$ru esk# Hümayun 
kapısındandır.
Cadde tarafında yen# #deal ko!ullar sunan kapsamlı 
b#r müze ek#n#n korunması gereken esk# b#nanın 
mekânları üzer#ndek# dönü!üm ve yapıla!ma 
baskısını haf#+etmes# stratej#s#n# daha #y# anlamak 
#ç#n, 1967 yarı!masında #k#nc#l#k ödülü alan 
Do$an Tekel# ve Sam# S#sa'nın, Eldem'den farklı 
b#r yakla!ımı olan öner#ler#ne kısaca de$#n#leb#l#r 
(Res#m 6). Tekel# ve S#sa cadde tarafındak# ek 
yapıyı alt katta tamamen bo! olacak ve orta 
avluyu basamaklarla ana caddeye ba$layacak 
!ek#lde öner#r, kolonlar üzer#nde #k#nc# katta 
#se M#llî Mücadele ve Cumhur#yet dönem#ne 
ayrılmı! salonları yerle!t#r#rler. Buna kar!ın, esk# 
b#na kısımlarında ve özell#kle #k# uçta varolan #ç 
mekân ve avlu düzen#n# kapsamlı olarak (özell#kle 
esk# Hümayun da#res# tarafında) dönü!türmek 
durumunda kalırlar. B#r bakıma Tekel# ve 
S#sa, olumlu anlamda Harb#ye Mekteb#'n#n 
yıkılmı! kolunu haf#f ve geç#rgen b#r !ek#lde #n!a 
ederken, esk# b#na kısmında -Eldem'#n Esk# "ark 
Eserler# Müzes#'nde yaptı$ına benzer b#r zarf ve 
mazruf ayrı!masıyla- #ç mekânı dönü!türmey# 
öner#rler. Cadde tarafında esk# Harb#ye'n#n anısı 
canlanırken, yıkımdan sonra kalan kısımların anısı 

s#l#kle!ecekt#r. Aslına bakılırsa, %TÜ Raporunun 
kar!ı çıktı$ı g#b#, bu yarı!mada koruma ve müze 
m#mar#s# arasında kolay b#r seç#m yoktur.
Eldem'#n ana cadde tarafında müze yapıla!masını 
yo$unla!tırma stratej#s# bel#rl# b#r yere kadar 
ba!arılıyla #!ler. Esk# b#nanın avlu ve #ç mekân 
kurgusu korunurken onunla b#rle!#k olarak 
koleks#yondan üreyen, mekânsal zeng#nl#$e 
sah#p b#r müze ek# konumlanır. Üstel#k #k#l#k 
yaratmadan bütünle!m#! b#r müze dola!ım !eması 
olu!turulur. %k# uçta #k# ayrı g#r#!e ra$men serg#n#n 
b#r ba!langıç ve sonla #fade bulan #k# kata yayılmı! 
bütün b#r dola!ım senaryosu vardır. Buna kar!ın 
ek yapının yarı açık bodrumuna yerle!t#r#len 
serg# depo #!levler#n#n dı!ardan serv#s almasında 
k#m# zorluklar ortaya çıkar. Nar#n eserler#n 
korunması ve dolaylı gün ı!ı$ı kullanılması #ç#n 
müze mekânının kapalı b#r yapıyı talep etmes# 
cadde tarafında #ç ve dı! arasında #l#!k#ler#n 
kısıtlanmasına sebep olur. Ek yapının cephes# 
beton d#key ta!ıyıcı elemanlarının dı!a vurulan 
r#tm# ve #k# büyük çıkma (belk# de Harb#ye esk# 
kapısını anısıdırlar) dı!ında üst katta tamamen 
kapalı duvardır. %st#snası Eldem'#n cephen#n 
güneydo$u kö!es#ne yakın b#r noktada olu!turdu$u 
avlu ve cadde arasındak# locadır (Res#m 7 ve 8). 

Res#m 8. Harb#ye Askerî Müze, Cumhur#yet Caddes# cephes#, uygulanmı! hal#n#n foto$rafı 1980ler.

Namık ERKAL
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Locanın avlunun devamında top serg#ler# #ç#n 
kullanılmasını öner#r ("#md#k# durumda panellerle 
kapatılmı!tır). Serg#n#n #lk katında cadde ve avlu 
boyunca sürekl# görsel #l#!k# sa$lamak üzere 
dı!ardan ah!ap kafesl#, #çerden storlu pencereler 
düzen# vardır. Ne var k#, bu yüzler do$u ve batıya 
baktı$ı #ç#n, kullanımda hep kapalılık durumu 
söz konusudur. Cephen#n yarı!mada öner#len 
reng# betonarme k#r#!ler arasında gül kurusu/
tu$la kırmızısıdır. Eldem esk# Harb#ye yapılarında 
da benzer b#r reng# önermekted#r. Bugün avlu 
tarafında bu renk görülürken cadde tarafı gr#ye 
boyalı k#r#!ler arasında beyazdır. Net#ce #t#bar#yle 
Eldem'#n koruma ve esk# #le yen#y# ayırma yakla!ımı 
ana cadde tarafında !eh#rle #let#!#me kapalı uzun b#r 
cephe !ekl#nde ortaya konur ve projen#n olumsuz 
ele!t#r#len yanı olur. Cadde cephes# hakkında sayılı 
olumlu dü!ünceler arasında Turgut Cansever'#n 
müze b#nası olarak ancak yeter# kadar kapalı 
olmamasıyla ele!t#r#leb#lece$#n# söylemes#, "evk# 
Vanlı'nın kapalı k#tlen#n "!eh#rl#ler#n gözler#n# 
d#nlend#rd#$#n#" dü!ündü$ünü bel#rtmes# ve U$ur 
Tanyel#'n#n "kentsel mekâna güçlü b#r vurgu" 
olarak yorumlaması sayılab#l#r. Cadde cephes#, 
b#r ek olsa da Eldem'#n tasarımının get#rd#$# d#$er 
kazanımlardan ve de$erlerden ba$ımsız de$#ld#r. 
Kend# tasarım #lkeler# üzer#nden #ncelend#$#nde 
Eldem'#n Harb#yes# serg# mekânı olarak #çerden 
dı!arı do$ru tasarlanmı! b#r yapıdır. %çer#s#n# 
de$erlend#rmek #ç#n askerî müzeler konusuna 
kısaca de$#nmek yer#nde olur. 
Askerî tar#h ve nesneler#ne odaklanmı! müzeler 
-askerî müze, s#lah müzes#, sava! müzes#, 
anma müzeler#- müzec#l#k açısından ayrı 
de$erlend#r#lmes# gereken kurumlardır. B#r ço$u 
esk# askerî b#nalarda konumlanır; b#na veya 
koleks#yonun esk# ça$lardan gelmes#, #ç#nde 
bulundu$u devlet#n ve asker#yes#n#n bekasını tems#l 
eder. Bu müzeler s#lahlar ve askerî teknoloj#s# 
üzer#ne odaklandıklarında b#l#m tar#h#yle #lg#l# 
materyal#st çerçevelere göre kurgulanab#l#rler. 
Askerî kurumlar ve sava!lar tar#h# üzer#ne 
odaklandırıldıklarında #se devlet# me!rula!tıran, 
ortak m#llî kültüre dayalı temaları barındırırlar. 
Sava! ve zafer temalı serg#lerde tems#l#l#$e kayma 
ve gerçekl#kten uzakla!ma tehl#kes# mevcuttur. 
%stanbul'da askerî müzeler#n Osmanlı'dan 
Cumhur#yet'e tar#h# aynı zamanda s#lah müzes#nden 
askerî müzeye geç#!#n tar#h#n# de barındırır. 

%mparatorlu$un #lk müzes# olarak n#telend#r#len 
Topkapı Aya %r#n#'n#n tar#h# bell# ko!ullarda z#yarete 
açık saray s#lahhanes# olarak 18. yüzyıl ba!ına 
uzanır. 19. yüzyıl #ç#nde Esk# S#lah Koleks#yonu 
ve 20. yüzyıl ba!ında Osmanlı Askerî Müzes#'ne 
dönü!ür. Cumhur#yet dönem#nde Askerî Müze 
adını alır. Farklı müzec#l#k tar#hler#n# bünyes#nde 
barındıran kad#m Askerî Müze koleks#yonunu 
serg#leme konusunda Nez#h Eldem'#n yakla!ımı 
ned#r? Müzen#n koleks#yonun da !ek#llend#rd#$# 
üzere Osmanlı tar#h#nden Cumhur#yet'e uzanan 
zaman ç#zg#s#nde kompoz#t b#r serg#leme düzen# 
öner#l#r. Tasn#f 19. yüzyıl ba!ına kadar askerî 
nesneler ve s#lahlar, 19. yüzyıl ortasından sonra 
askerî olay ve !ahs#yetlere göre yapılmı!tır. Eldem, 
askerî müzelerde dramat#k ve duygulara h#tap eden 
tems#ller#n b#r gerekl#l#k oldu$unun b#l#nc#nded#r. 
"ark Eserler# Müzes#'nde görüldü$ü g#b# dramat#k 
dola!ım !emaları kurgulamak ve serg# nesneler#n# 
bell# b#r senaryoya göre yerle!t#rmek m#mar# 
yakla!ımıdır. Askerî Müze'de de yen# ekte ve esk# 
b#nanın elverd#$# kadarıyla üç boyutlu görsel 
#l#!k#ler olu!turur. K#m# esk# kor#dorlar #k# katlı 

Res#m 9. Esk# b#na, güneydo$u tarafında esk# kor#dor #zler#ne yapılmı! #k# katlı 
galer#, foto$raf, Esatcan Co!kun, 2019.
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bo!luklara dönü!türülür. Üçgen çıkmalar #k# 
katlı bo!luklara uzanır. Merd#venler dola!ımın 
ötes#nde deney#me ve görsell#$e dayalı üç boyulu 
mekânlardır. (Res#m 9 ve 10). Asıl özgün olan 
#se dola!ım senaryosu üzer#nde bell# aralıklarla 
yerle!t#r#len askerî ve tar#h# m#zansenlerd#r. 
Eldem, askerî tar#he da#r soyut m#zansenler# 
m#mar#yle kurar. Burada serg#lenen nesneler 
veya sahnelenen göster#ler #ç#n kend# özgün 
ba$lamlarının h#ss#n# kuran mekânlar tasarlar. 
M#mar# m#zanseller#n en öneml#ler# Top Salonu, 
Ota$ Salonu, Mehter Salonu #le orta avlu ve Anma 
Duvarı'dır (Res#m 11 ve 12). Top Salonu b#r sava! 
hende$# ya da s#per#, Ota$ Salonu seferde Pad#!ah 
çadırının kuruldu$u yer#, Anma Duvarı (ya da 
"eh#tler Duvarı) bordo mermer hende$#yle b#r 
sur duvarının ya da ku!atmanın m#zansen#d#r. 
Açık havada çalmak üzere olu!mu! Osmanlı 
askerî mûs#k#s#n#n m#zansen# olarak Mehter 
Salonu vardır.  Burası Ota$ Salonu g#b# b#r #ç-
dı! mekândır. Do$al ı!ık, küçük avlu tarafında 
pencerelerden, yüksek tavanda akust#k panel 
ah!ap kes#tler#n arasından dramat#k b#ç#mde 

#çer#ye süzülür. En vurucu tasarım ö$es# sahnen#n 
arka duvarı, açıldı$ında avluyu #çer# alan, #çer#y# 
dı!arı uzatan kayar cephe düzene$#d#r (Res#m 
13). Mehter alayı göster# mekânına sa$dak# 
rampalardan b#r o yöne, b#r bu yöne dönerek 
#ner. Sahnede h#lal düzen#nde göster#ler#ne ba!lar, 
sonrasında sahne cephes# kayarak açılır ve orta 
avlu gözler önüne ser#l#r. Mehter bu açıklıktan avlu 
#ç#ne geçer ve göster#ler#ne orada devam eder. Bu 
sırada müzey# gezen sey#rc#ler de avluya çıkarak 
göster#y# #zleyeb#l#rler. Ota$ ve sancaklar kısmının 
üst katındak# z#yaretç#ler dı! cephe üzer#ndek# 
rampaları kullanab#l#r. Belk# de Cumhur#yet 
caddes#nden geçenler de locanın açıklı$ından 
mehter alayını duyab#l#rler. Mehter#n müzen#n 
#ç#ne b#r ses ve göster# ö$es# olarak katılması f#kr# 
özgündür. Günümüzde sadece müze kapanma 
saat#ne yakın tek b#r göster# hal#ne gelen mehter 
alayı #le serg#ler arasındak# #l#!k# ne yazık k# 
zayı+amı!tır. 
Hal#hazırda özgün dola!ım !eması zedelend#$# 
#ç#n b#r bakı!ta anlaması kolay olmayan müze 
dola!ım !emasını b#r bütün tur olarak anımsatmak 

Res#m 10. I!ıklık, bo!luk ve üçgen çıkma, foto$raf, Esatcan Co!kun, 2019.

Res#m 11. Top Te!h#r Salonu, perspekt#f, Nez#h Eldem, SALT Ara!tırma, 
yayınlanmamı! Nez#h Eldem Ar!#v#.

Res#m 12. Ota$ Salonu, foto$raf, Esatcan Co!kun, 2019.

Namık ERKAL
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yer#nde olur. Kalıcı serg# kuzeydek# #lk avlu 
çeper#ndek# mekânları b#rle!t#reren gen#! açıklıklı 
hollerden ba!lar. %nce uzun do$u kolu boyunca 
avlu kor#doruna paralel olarak b#rb#r#ne açılan 
serg# salonları uzanır. Bu kolun ortasında Mustafa 
Kemal'#n okudu$u sınıfın tems#l# vardır. Güneydek# 
küçük avlu çeper#nde Mehter Salonu altına #n!a 
ed#lm#! kademel# Top Salonu'na ula!ılır. Salonun 
sonunda Kültür S#tes# ve Müze arasında, aynı 
zamanda Mehter Salonunun holü olarak çalı!an, 
merd#venlerle ba$lanmı! kademel# b#r hole gel#n#r. 
Müze kafes#, cadde üzer#ndek# loca ve avluya 
ba$lantı vardır.  
Mehter Salonu yapılırken orj#nal# yıkılmı! olan 
Harb#ye Hamamı rekonstrüksüyonu da burada yer 
alır. Merd#venlerden cadde tarafındak# Ek Yapının 
#lk serg# katına gel#n#r. Bu kat aslında cadde ve 
avlu arasında görsel olarak geç#rgend#r. Yüksek 
kottak# alçak tavanlı serg# salonunundan kademel# 
olarak #n#lerek Sancaklar Salonu'na oradan da Ota$ 
Salonu tarafına geç#l#r. Ota$ Salonu alt kotunda 
avluya bakan pencerelerle çevrelenm#! devasa 
küb#k b#r #ç-dı! mekândır. Kenarlarında sab#t 

oturma yerler# tasarlanmı!tır. Yen# kolun üstkatına 
salon #ç#ndek# merd#venden çıkılır. A!a$ıdak# 
serg#lerle galer# !ekl#nde görsel #l#!k#ler# olan üst 
kat yüksek tavan ı!ıklıklarıyla aydınlatılmı! dı! 
duvarları neredeyse tamamen sa$ır b#r d#z# holden 
olu!ur (Res#m 14). Ota$ Salonu tarafından güney 
koluna do$ru basamaklar hal#nde yükselen ve 
daralan bu mekânlar ek yapının ölçe$#n# tekrar 
#z# korunan esk# b#naya ba$lar. Güney kolunda 
Mehter Salonunu çevreleyen ve Kültür S#tes#'yle 
kes#!en serg# odalarından geç#lerek do$u kolunun 
üstkatına geç#l#r. Burada Osmanlı'nın son dönem#ne 
odaklanan b#r d#z# serg# odaları vardır. Kuzeyde 
esk# yapı #zler# #ç#nde gen#! serg# holler#nden 
Cumhur#yet dönem# salonlarına gel#n#r. Kö!ede 
esk# yuvarlak merd#venler#n mermerden yapılmı! 
heykels# b#r yorumu olan d#key dola!ımdan alt kata 
#n#l#r. Avludak# pencerelerden Çadır Salonu'nun 
k#tles#yle arada topların serg#lend#$# avluya bakı! 
vardır. Buradan sa$a dönüldü$ünde #k# kat 
yüksekl#$#nde Anı Duvar'ının kenarına gel#n#r. 
Farklı d#llerde barı!ı kutsayan bu rölyef duvarı da 
tamamen Eldem'#n tasarımıdır (Res#m 15). Müze bu 
m#zansen #le ba!ladı$ı yerde sonlanır.  
Esk# Harb#ye b#nasının strüktürel s#stem#n#n ne 
!ek#lde dönü!türüldü$ü ba!lı ba!ına b#r konudur. 
%lk katta k#r#!ler betonarme nervür dö!emelerle 
de$#!t#r#l#r. Beton k#r#!lemeler sadece yapısal b#r 
ö$e de$#ld#r, aynı zamanda estet#kt#r. Geç#! yerler# 
ve kapı noktaları kare #ç#nde çarpraz k#r#!lerle 
vurgulanır (aynı desen yerde mermer dö!emede 
de tekrarlanır). K#r#! kes#tler# pencere kenarlarında 
da farklıla!ır. Esk# b#na duvarlarının tamamen 
korundu$u yerlerde tavan k#r#!ler#n# ta!ıyan kolon 
d#z#ler# yerle!t#r#lm#!t#r. Nez#h Eldem'#n proje 
ç#z#mler#nden anla!ıldı$ı kadarıyla b#r çok alanda 
duvarlar #ç#ne kolonlar yerle!t#r#l#rken bu yüzeyler 
b#r#ketle tamamen yen#len#r. Askerî Müze'de esk# 
b#na elemanlarının b#r ço$u da, kapılar g#b#, ba!tan 
yapılır. Üst katların ah!ap k#r#!ler altındak# özgün 
çatı yapısı, a!a$ıdak# serg# mekânlarını do$al 
ı!ıkla aydınlatmak üzere tavan ı!ıklıkları #le ba!tan 
tasarlanır. Gen#! açıklıklı yerlerde çel#k kafes, 
k#m# dar yerlerde betonarme k#r#!ler kullanılır. 
I!ık tavanları s#stem# ve tasarımı müzec#l#k tar#h# 
açısından ba!lı ba!ına kayda de$erd#r (Res#m 15). 
19. yüzyıl müzeler#nde ı!ık tavanlarının #ç cephes# 
ön plana çıkmayacak !ek#lde düzdür. Modern#st 
müzelerde dı!avurulan ı!ık tavanları vardır ama 

Res#m 13. Mehter Salonu, avlu kapısı açıkken, foto$raf, Esatcan Co!kun, 2019.

Res#m 14. Ek B#na galer#den Sancak Salonuna bakı!, foto$ra+ar, 2019.
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b#r ı!ıklık manzumes# olarak Harb#ye Askerî 
Müze'dek# boyutta b#r çe!#tlenmey# bulmak 
zordur. Bu tavanlar v#tr#nlerle bütünle!t#r#lmek 
üzere ah!ap kaplama yüzeyler hal#nde yapılır. 
K#m# kes#tlerde ı!ıklık ve v#tr#n ba$lantılıdır. 
Çadırların bulundu$u kolda ı!ıklıkların #ç 
yüzeyler#nde ger#lm#! tekst#l kullanılmı!tır. 
De$#n#lmese olmaz b#r d#$er tasarım nesnes# 
de sancak v#tr#nler#d#r. 1970’ler#n b#l#m kurgu 
f#lmler#ne yakı!ır bu serg#leme ün#teler#, gününün 
müzec#l#k anlayı!ına göre yatık serg#lenmes# 
gereken tekst#l objeler olarak sancakların her #k# 
yüzündek# desen ve #!aretler# göstermek üzere 
aynalı b#r düzenekle tasarlanmı!tır. 
Askerî Müze ve Kültür S#tes# esk#s# ve yen#s#yle, 
korunan ve ba!tan yapılan kısımlarıyla Nez#h 
Eldem'#n tasarımıdır. Bu öyle boyutta b#r 
dönü!ümdür k#, esk# Harb#ye Mekteb# de artık 
Eldem'#n Harb#yes#d#r. Eldem'#n güçlü akadem#k 
m#mar k#ml#$#yle sonuna kadar uygulama #mkânı 
bulmu! 1960 ve 70ler#n müzec#l#k anlayı!ını tems#l 
eden bu yapı, Türk#ye m#marlık tar#h# açısından 

ender bütüncül m#marlık eserler#ndend#r. B#r 
ba!ka modern#st Nez#h Eldem'#n tasarım anlayı!ı 
detaycı, dramat#k ve kat#d#r. Onun modern#zm# 
hem 1940’ların rasyonel akadem#k m#marlı$ının 
malzeme ve detay b#lg#s#ne, hem de 1950ler ve 
60’ların deneysel ve ele!t#rel m#mar# heyecanına 
sah#pt#r. 
Günümüz müzec#l#k anlayı!ı Eldem'#nk# g#b# 
bütüncül müze tasarımlarını esnek olmamak ve 
de$#!#me olanak vermemek açısından ele!t#r#r. 
Z#ra, en esk# müzeler#n b#le de$erl# eserler#n 
zarfı olarak zamanı geld#$#nde dönü!türülmes# 
gerekmekted#r. Bütüncül m#marlık yakla!ımıyla 
tasarlanmı! b#r müzen#n en büyük çel#!k#s# 
müdahaleye kapalılık sebeb#yle kend# varlı$ını 
zorlu$a dü!ürmes#d#r. Esk# Harb#ye'ye eklenen 
ve onu dönü!türen Nez#h Eldem'#n müzes# !#md# 
kend#s# korunması gereken b#r esk# yapı vasfını 
kazanmı!tır. Koleks#yonun ve müze mekânının 
korunmasını, Hocanın kend# sözler# hatırlanırsa, 
b#r kez daha esk# ve yen# arasındak# uzla!ma 
bel#rleyecekt#r.

Res#m 15. Anı Duvarı, foto$raf, Esatcan Co!kun, 2019.

Namık ERKAL
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Res#m 16. I!ıklık ve 
v#tr#n, foto$raf, Esatcan 
Co!kun, 2019.
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Cumhuriyetin devrimler dönemini “beni 
ben yapan yıllar”1 diye tanımlayan Nezih 
Eldem, 1921 yılında Eyüp’te do$ar. O 

dönemin büyük sorumluluklar yükledi$i e$itimin 
beklentilerine, aydınlatıcı, “me(ureci ö$retmen” 
olarak cevap veren bir ailenin o$ludur. Anne 
ilkokul, baba resim ö$retmeni ve ressamdır. 
Aile içinde geli!en resim yapma iste$i Nezih 
Eldem’in erken ya!larda zamanın ünlü ressamları 
ile tanı!masına, Güzel Sanatlar Derne$i üyesi 
olup resim sergilerine katılmasına ve çizgi üstadı 
Cemal Nadir’in, Eldem’in bir tablosu kar!ısında 
“Tam olmak isteyip de olamadı#ım yer” 2 
de$erlendirmesine kadar uzanır sonra mimarlı$a 
adım atar.

• Güzel Sanatlar Akademisi’nde Sedad Hakkı 
Eldem’in verdi$i dersler ve yaptırdı$ı 
rölövelerle geli!en mekansallık /krinden,3

• Emin Onat’ın asistanı oldu$u dönemde 
Anıtkabir Projesi’ne katılarak anıt kavramına 
anlam katma çalı!malarından, 4

• %stanbul Teknik Üniversitesi’nde asistanı 
iken Paul Bonatz’ın “en uzak ili"kilerden yola 
çıkarak, konulara ve ayrıntılara yakla"ımdaki 
bütünsellik” gibi dü!üncelerinden etkilenir.5

Daha sonra Milano’da, bugün oldu$u gibi o gün 
de modern mimarlı$ın sözcüsü olan yayınlardan 
Domus’u yöneten Gio Ponti’nin 6 üniversitede 
verdi$i derslerde ve bürosunda binadan peyzaja, 
mobilyadan endüstri tasarımına uzanan de$i!ik 
ölçekli birçok i!in yapıldı$ı modernite ortamının 
üzerinde bıraktı$ı etki Nezih Bey’in de$i!im ve 
yenilik arayı!ını hızlandırır.
Bunun yanında Bruno Zevi’nin “Saper Vedere 
L’Architettura” 7 kitabındaki mimariyi görme 
ö$retileri, Nezih Eldem’e yeni bir dünyanın 
kapılarını açar. 
Nezih Eldem daha önceden kısa süren, tarihselci 
ve rasyonalist 8 davranı!lar içinde yarı!ma projeleri 
ve binalar yapmı!tır. Fakat %talya deneyimi Nezih 

Nezih Eldem’in 
Lirik Ustalı$ı

Sevinç HAD%

Bey’in dü!ünsel dünyasının odak noktasına, yalın, 
sade ve ifadeci biçimde moderniteyi yerle!tirir. 
Gio Ponti kendisini defalarca birlikte çalı!maya 
davet eder. 9  Fakat hocalık tutkusu ve bulundu$u 
yere kök salan yapısı dolayısıyla %stanbul Teknik 
Üniversitesi’ndeki  görevine geri döner.
Uzun soluklu mimarlık ö$retiminde ö$rencilerine 
derinlemesine açıklamalarda bulunup, 
soran,10 sorgulatan tavrı ve  usta-çırak ili!kisi 
ile iz bırakmı!tır. Ö$rencisi olanlar mutlaka 
hatırlayacaktır; yumu!ak kur!unkalemi ile çizdi$i 
sirkülasyon alanlarını, çizgi tozlarını parma$ı 
ile ezerek grile!tirip ifadelendirmesi ve yanında 
uzanan ya!am alanlarını zıt beyazlı$ı ile ortaya 
çıkarmasını seyretmek hem bir meditasyon, hem 
de bir zevktir.
Nezih Eldem, akademisyenli$ini masa ba!ında, 
özveri ile saatlere ba$lı olmadan devam ettirirken, 
ö$retme i!tahını deneyip yaptı$ı örnekleri 
ö$rencilere göstererek sürdürürdü. Ö$rencilerle 
kar!ı kar!ıya oldu$u ö$retim faaliyetinin yanı 
sıra, önceden edindiklerinin semeresi ile ya!ayan 
Nezih Eldem, “Bir hayalim var” diyerek Ta!kı!la 
cazibesi içinde kitaplıklar, konferans salonu, 
kürsü düzenlemeleri ve ö$renci atölyeleri 
tasarladı. Ö$renciler için in!a etti$ini, her 
uygulamanın onlara deneyim aktarma fırsatı 
oldu$unu belirtmi!ti.11 Mahatma Gandhi’nin 
“ Dünyada olmak istedi#in de#i"im ol” deyi!ini 
hatırlatırcasına…

Duvarlar
Nezih Eldem mekansal bo!lukları kurgulayıp 
örgütlerken “duvarlar” ile diyalog içindedir:
Ta!kı!la duvarları arasında okulu sevdiren yeni 
mimarlık manzaraları yaratmı!;

• Ta!kı!la’da duvarlara kitap veya dö!eme 
yüklemi!, kitaplıklar ve kürsü düzenlemeleri 
yapmı!tır.

*Sevinç Hadi. Yüksek Mimar %stanbu Teknik Üniversitesi
Ba$lı Oldu$u Kurum:T.C. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
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• Duvarları hiç kullanmadan 109 No.lu Salonu 
özgün ayrıntılarla am/ye dönü!türmü!tür.

• Çatı arasındaki duvarları kaldırıp mekana 
aydınlık i!likler kazandırmı!tır.

• Yine, duvarı kaldırarak, iç-dı! ba$lantısının 
devamlılı$ını temin ederek, Harbiye Askeri 
Müzesi Mehter Salonu’nda anlamlı, simgesel, 
benzersiz bir ili!ki kurmu!tur.

• Aynı müzede, müze-!ehir ba$lamında duvarları 
dı!a kapatmı!, iç mekanda Osmanlı Askeri 
Tarihi’ni sergileyen bir düzen yaratmı!tır.

• Duvarları yeni hizalara oturtarak Maçka 
Maden Fakültesi bodrumuna G Am/si’ni 
yerle!tirmi!tir.

• Faraday kafesini örten piramidin e$ik formlu 
duvarlarını teknolojik fonksiyonla bulu!turarak, 
Gümü!suyu- Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nı 
ifadelendirmi!tir.

• Hareketli, parçalı, dinamik duvarlar arasında, 
Bebek’teki varsıl koru içerisinde Kıno$lu Akın 
Apartmanında sıradan olmayan bir ya!amsallık 
olu!turmu!,servis gizlili$i için içte bir dı! 
yaratmı!tır.

• Mimarlık, tıpkı !iir gibi alı!ılmı!ın, 
sınırlandırılmı!ın a!ılmasını gerektiren bir 
oyun. Yapanın kendisine ve yapılanın yerine 
göre de$i!iyor. 

Balkonu “uzam avcısı”12 diye niteleyen, evleri sezgi 
dolu sözleri ile dile getiren !air %lhan Berk “"eyler’’ 
isimli !iir kitabında,
“Ev duvardır biraz 13

Duran bir "ey diyebiliriz ona
Ama yalnız durmakla kalmaz 
Böler, keser, kapatır ( Kapatmaktır i"i)
Do#ası gere#i duvar her "eyi sorgular:
“Duvarın gerisinde ne var?” diye 
Profesör Nezih Eldem’in !üphenin, merakla 
sorgulamanın tasarımda ilk adım oldu$unu 
belirtmesi gibi bir benzerlikte, 
“Jacques Péret 14 gibi söylersek duvarı ancak üstüne 
bir "ey astı#ımızda görürüz” dedi$ini tekrarlamı! ve 
kendi deyi!iyle: 
“Aslında ba"ımızı vurdu#umuzda elbet, O da bir süre.                                                                                                   
Sonra hemen unuturuz.”
%lhan Berk’in “duvara asmak” ifadesinden 
esinlenerek sözü %stanbul Teknik Üniversitesi %n!aat 
Fakültesi Kitaplı$ı’na getirmek istiyorum.

Kitaplık
Nezih Bey de kitap yükünü dö!emeye vermemek 
için kitap ra+arını duvara astı.
Daha önce Ta!kı!la’da birinci kattaki Mimarlık 
Fakültesi’ne ait kitaplıkta da kitap ra+arı duvara 
asılmı!tı. Bu kez de %n!aat Fakültesi Kitaplı$ı’nda 
kitap ra+arı duvara asıldı.15

%lk anda vuruculuk. Duvarlar kitap ta!ıyor, 
ama asıl vurucu olan, imge.Kitaplık, sezdiren, 
duyuran,kurgusunu, yapısını, içeri$ini bu imgeden 
alıyor. Duvarlar kitap ta!ır, kitap depolar.
Ta!kı!la’da zemin katta geni! koridorlar ve aydınlık 
bir holden sonra gelinen kö!ede biçim ve boyutları 
ile 10m.en, 20m.boy ve 7m.yükseklikli yatık bir 
dikdörtgenler prizması olan bo!luk, %n!aat Fakültesi 
Kitaplı$ı olarak düzenlendi.
Bir uçtan bir uca, yerden tavana kadar duvarlara 
asılan ve önündeki kitap raf dizileri ile sa$lanan açık 
depolama sistemi, önünde elini kitaba uzatan insan 
için sa$lanan dar, yeterli geçitler,  insan boyuna 
yakın yüksekliklerin zemin ve üzerindeki iki galeri 
katında tekrarlanması ile olu!an bo!luklar düzeni 
ve süreklilikler, kitaplık görsel algısını vurgularken 
okuma alanını da ku!atıyor.
Kitaplıkta mekân örgütlenmesi, mevcut kalın kavi 
kı!la duvarları önünde, narin metal ta!ıyıcılar, 
ha/f ah!ap dö!emeler ve bir nevi sistematik, 
konstrüktivist tavır ile olu!turuluyor.
Kitap okuma masaları, ı!ıklı, aydınlık ve Bo$aziçi’ne 
bakan kö!ede yer alıyor.
Nezih Eldem, bir mekan tasarlarken, bir ili!ki 
tasarlıyor.
1956 yılında, 65 yıl önce, %stanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Nezih Eldem’in  
ö$rencisi oldum. 1963 yılında, 58 yıl önce aynı 
binada, %n!aat Fakültesi Kitaplı$ı tasarımı için 
birlikte çalı!tık. "antiyede bir Nezih Bey, bir demir 
ustası Niko, bir de ben vardık.

109 Nolu Am'
Nezih Eldem, konferans düzeni elde etmek için 
109 No.lu salona kom!u geni!, mermer basamaklı 
merdivenin alttaki sahanlı$ından içeri girerek 
sahneye yönelen bir meyil elde etmi! ve yukarıda da 
üstteki sahanlıktan ula!ılan bir galeri yapmı!tır.
%li!kileri, insanla, i!levle ve hareketle oldu$u 
gibi bu kez yerin altındaki zeminle kurarak bir 
a$ır betonarme çanak olan galerinin yükünü 
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25) K#taplık Zem#n Kat Panı

26) K#taplık 1. Galer# Kat Planı

27) K#taplık 2. Kat Planı

Sevinç HAD%
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28) 1. Galer# Ah!ap Dö!eme Planı

29) Galer# Dö!eme Planı

30) Nez#h Eldem El Ç#z#m#K#taplık Perspekt#f#
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31) Müracaat Noktasından 1. Galer#ye Bakı!

33) 1. Galer#den Görünü!

32) 2. Galer# Ah!ap Dö!emen#n Tavana asılması

34) K#taplıkta-Duvara asılan k#tap ra+arı

Sevinç HAD%
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ta!ıyan kolonları, bulundu$u yerin altında do$al 
zemine indirmi!tir. Kalın çeper olan duvarlar, 
bu kez, serbest kalmı! ve duvarla ili!kisizlik 
gündeme gelmi!tir. Nezih Eldem, balkon çana$ı 
ve konsollarını ta!ıyan kolonlarda özgün biçime 
ula!mak için atın ayak bile$i,16 insanın çene kemi$i 
gibi yaratıların üzerinden giderek sezgileri ile ke!i&e 
bulunmu!tur.
109’da dinleyiciler konu!macının etrafını 
sarmı! gibidir. Dinleyiciler kar!ısında sahnede 
kademelenme, piyanolu zemin, sonra ba!kanlık 
divanın oturdu$u, konu!macının kürsü ba!ında 
ayakta durdu$u çe!itlilikler, hem dinleyicilere, 
hem konu!macıya yönelik, bo!lukta asılı kare 
ekranlar ve akustik panolarla, duvara takılı iken dik 
duran,panoramik görüntüler için yatay duruma 
geçebilen, oyunbaz, “takla atan ekran”, yandan gelen 
dı! ı!ıkları kontrol eden keskin perde hareketi, 

izleyiciler arasına yerle!tirilmi! projeksiyon 
noktası gibi donatılar, tasarlanan ili!kiyi besleyen 
titre!imlerdir.
Yerdeki halının, koltuk aya$ı gibi i! görmesi için 
her basamakta yapılmı! betonarme çıkıntıları 
da kaplayan süreklili$i ve betonarme çıkıntının 
ta!ıdı$ı oturma elemanı Nezih Bey’in özgün 
detaylarındandır.

Kürsüler
Eskiden Ta!kı!la’da kürsüler üç odalı idi. Profesör, 
doçent ve asistan odalarında tavanlar 7 metre 
yüksekliktedir. Nezih Eldem, bu kez bu yükseklikleri 
yukarıdan a!a$ı iki veya üçe bölerek kullanım 
alanını zenginle!tirirken, dö!emeleri pencerelerin 
yatay do$rama hizalarına denk getirmeye özen 
göstermi!tir.

35) K#taplık %ç Mekanı
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36) 109 Nolu amf# boy kes#t 37) 109 Nolu amf#d# galer# planı

38) 109 Nolu amf# en kes#t  39) 109 Nolu amf# boy kes#t

40) D#nley#c#ler arasında yer alan projeks#yon noktası

Sevinç HAD%
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Çatı Atölyeleri
Nezih Eldem, Ta!kı!la’nın en üst katında, eskiden 
çatı arasında gizlenen yerde, en üstte olma 
durumunu de$erlendirerek çatı ı!ıklıkları ile 
aydınlanan atölyeler elde etmi!tir. Duvar yok, 
narin metal ta!ıyıcılar var. "e'a+ık, ha/f bölmeler, 
panolar, çalı!ma alanı-geçit yerleri arasındaki görsel 
ili!kiler ile ortamda canlı bir birliktelik ve çalı!ma 
atmosferi kurmu!tur.

Harbiye Askeri Müze Mehter Salonu
Askeri Müze Mehter Salonu’nda seyirci oturma 
yerleri çevreyi çok rahat izleyen e$im üzerinde. Sahne 
çok geni! bir düzlük olarak seyircilerin kar!ısında ve 
arkasındaki müze orta avlusu ile kom!u.
Sahne- avlu arasında duvar yok, kapılar var.

41) Perde

42) Salon kademeler# betonerme çıkıntılar43) Sahne çevres#

Yerden tavana, bir uçtan bir uca, devasa tüm 
kapılar açıldı$ında veya sahne arkasında ki duvar 
kaydırıldı$ında avlu-iç mekân akı!kanlı$ı kuruluyor.
Müze orta avlusu çevresinde Ota$ Salonu, Top 
Salonu ve Anma Duvarı da 44 yer alırken, asimetrik 
çizgilerle düzenlenmi! ortam, peyzajın ye!ili, 
gö$ün mavisi, güne!in parlak ı!ıkları altında Nezih 
Eldem’in co!kun dünyasını yansıtıyor, bir ı!ıltılı 
bahçeye dönü!üyor.
Mehter alayı, Mehter Salonu’nun yan tarafındaki 
rampadan sahne düzlemine tempolu gür sesi ve 
iki ileri bir geri adım ile inerek açılan kapılardan, 
merasimi salondan dı!arıya sürdürürken, avluda 
yükselen Mehter Mar!ı, oradaki, çocuk, genç, ya!lı, 
herkese ve sokaklara yayılıyor. Co!kulu ve sıra dı!ı 
bir dramatizasyon. Ne muhte!em bir an ve heyecan 
veren ne lirik bir ustalık.



9 2 Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

Maçka Maden Fakültesi G Am'isii
Nezih Eldem, salonun yerle!ece$i çevrede binanın 
bodrum yapısında mevcut olan temel ayaklarının 
girintili çıkıntılı durumuna kar!ıt olarak, kendi 
olu!turdu$u yeni duvarlar arasında yeni konferans 
salonu kurgulamı!, salonun iç düzeninde, yere 
kapladı$ı tu$layı, yerden duvara yükseltirken, 
tavandaki ah!abı da duvara do$ru sarkıtıp, yan 
yana gelen devamlılıkları, salon giri!inde de boydan 
boya ve yan yana dizilmi! ortadan milli kapıları hep 
birlikte açarak, salonu terk etme/çıkı! hareketinin 
bir aradalı$ını vurgulamı!tır.
Nezih Eldem benzersiz çözümler buluyor, 
çeperlerde ve içerlerde duvarlarla diyalog içinde 
iken, dı! duvar, iç duvar fark etmez onlarla ya da 
onlarsız oluyor.

“Ne?” sorusuna de$i!ik anlamlar katıp, “Ne de$il?” 
diye sorarak farklılı$ı yakalıyor.
Akım yok. Kural yok. Tercih var.
Kendi deyimiyle “elveri"li’’ 18  ya!amsal mekanlarda 
özgür, özgün, yenilikçi, ça$a uyumlu ayrıntılar 
yaratıyor. Nezih Eldem, büyük bir hızla de$i!en, 
zamanca ve mekanca farklı gelen her !eyin 
birbirinden farklı olaca$ına inanarak sorgulamak 
için senaryolar üretip, hayal gücünü geni!leterek, 
bugünkü gençlerin deyimi ile uçmak 19 gerekti$ini 
dü!ünüyor. 
Nezih Bey sıradan olmayan çözüme, Özgün 
biçime eksiksiz soru sorulmadan ula!ılamayaca$ı 
kanısından beslenen daimi bir yenilik ve de$i!im 
anlayı!ına sahip. Zihninden ellerine akan bir 
ustalı$ın yanında ça$a uyumlu dünyanın içinde 

44) Mehter Salonu Plan

45) Mehter Salonu Avlu Kapısı Açıkken

Sevinç HAD%
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kendini bulmak için dijital ortama da yakla!mak 
iste$inden bahsetmi!ti.
Kullandı$ı ve yazıya döktü$ü sözcükleri kendine 
has bir icat olan “Mekan Örgütlenme Dersi”nin 
diapozitif üzerindeki çizgileri ve ifadeleri 
dikkatle izlenmeye ve üzerinde dü!ünmeye de$er 
çalı!malardır.
İstanbul aşkı ile, yıpranmı! Süleymaniye-Zeyrek-
Sultanahmet gibi tarihi bölgelerde ö$rencilerle, en 
son olarak Eyüp bölgesi için Eyüp Belediyesi ile 
hazırladı$ı koruma ve ya!atma amaçlı projeler, her 
biri mimarlı$a adanmı! önemli hazinelerdir.
Ressamdır. Heykel ve seramik,litogra/ 
denemeleri,mobilya ve aksesuar projeleri vardır. 
Müptelası oldu$u meslekte bir büyü içindedir. 20

Pierre Chareau,Paris’teki cam evde zengin hayal 
dünyasıyla,yeni özgün tasarımlarını teknik ve 
malzeme bilgileri, bulu!ları ile hayata geçirip 
benzersiz,modern bir konut ve doktor muayenesi 
yapmı!tı.21

Mimarlı$ın bütün sırrı ‘’insan’’dan yola çıkmakta, 
yaşamdan yola çıkmakta,yeterince tasalı,yeterince 
yürekli olmakta diyen Nezih Eldem’le Pierre 
Chareau’nun  yaratıcılı$ı aynı duyarlılıkta.22

Aynı zamanda tarihe,malzemeye,hayal gücüne 
dayanan,değişimlere duyarlı olan Carlo Scarpa’nın 
yaklaşımları arasında benzerlik görüyorum.23

Bir benzerli$i de  “Dize her !eydir. Şairin adıdır. 
Haysiyetimdir’’mi diyordu Yahya Kemal”  diyen 
İlhan Berk’in sözleri üzerinden 24

Mimarlık her !eydir. Nezih Eldem için 
haysiyetidir,demek istiyorum.

Kaynakça
1 %nceo$lu A.’B#r büyük Ustanın Ardından Nez#h Eldem M#mar#st 2005/18 
s:55

2,10   Eldem,N (1991) Söyle!# ‘K#mse bana nereden b#l#yorsun d#yemed#’ 
Arredamento Dekorasyon  s:84

16,18  Eldem,N (1991) a.g.e Arredamento Dekorasyon s:86

3,4,5,6,7,8 Eldem,N (1991) a.g.e Arredamento Dekorasyon s:87

 9,20,11 Eldem,N (1991) a.g.eArredamento Dekorasyon  s:88

19  Eldem,N (1991) a.g.e  Arredamento Dekorasyon s:89

12,13,14,24 %lhan Berk Toplu "##rler YKY 2011 s:1449-1451

21 Bernard B#jvoet, Ma#son de Verre, Par#s, 1928-31

22 Eldem,N (1994) Bo!luklar düzen#  Yapı Derg#s# 157 s:76

23,15 Had#,S (2020) Z#hn#n Ellere Akı!ı M#marlık 412 s:42-45

Kaynakça Esk#zler ve Ç#z#mler

25,26,27,28,29,3036,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48  SALT Ara!tırma yayınlan-
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44 Erkal N,Harb#ye Asker# Müze Kültür S#tes#,15)Mehter Salonu Plan/M#mar-
lık  411/2020 s:43

45 16)Mehter Salonu Avlu Kapısı Açıkken M#marlık 411/2020 s:45
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Nez#h Eldem #le #lk tanı!mam Ün#vers#teye 
ba!ladı$ım 1987-1988 ö$ret#m yılının #lk 
aylarında olmu!tu. Okula ba!ladı$ımız da 

#lk 20 gün ders yapılmamı!tı. Sabahtan kent gez#ler# 
yapılıp ö$leden sonra 109 nolu konferans salonunda, 
ö$ret#m görevl#ler#n#n m#marlı$a ve 4 yıllık e$#t#mde 
neler görece$#m#ze da#r sunumlarından olu!uyordu. 
O sunumlardan b#r tanes#n# de Nez#h Eldem 
yapmı!tı. Sunumundan çok etk#lenm#!t#m. Ondan 
sonra dersler ba!ladı. Aradan b#r - #k#  ay geçt# ve 
Ta!kı!la otel olmamalı protestoları ba!ladı. Ben de 
o süreçte akt#f olarak yer aldım. Nez#h Bey ve Erol 
Kulaksızo$lu da ön sa+arda üzerler#ne dü!en her 
!ey# yaparak yanımızda yer aldılar. Nez#h Bey’#n 
oradak# duygusal, duyarlı, söylemes# gereken# 
söylemekten çek#nmeyen tavrı, do$rusu ben# çok 
etk#lem#!t#. Ö$ret#m yıllarımda Nez#h Bey’le b#r 
daha kar!ıla!madık. Dördüncü sını&a, b#t#rme 
projes# olarak Eyüp’te Feshane’n#n yanında kongre 
merkez# yapacaktım. Bütün oklar Nez#h Eldem’# 
göster#yordu. Nez#h Eldem’le randevula!tım ve 
ün#vers#tede bulu!tuk. B#r anda Eyüp’e da#r her !ey 
önüme ser#ld#. 
1980’l# yılların ba!larında  Bo$az#ç# Ün#vers#tes#nde 
yapılmı! su yollarına #l#!k#n çalı!tay, y#ne aynı 
dönemde, Eyüp’ün #hale #le b#r müteahh#te 
ver#lmes# ama proje dı!ında #!lem yapılması, 
bütün bunların #puçlarına, b#lg#ler#ne nerelerden 
ula!ab#lece$#m, hang# soruları sorarak konuya 
g#rmem gerekt#$#, heps# Nez#h Eldem tarafından 
söylenm#!t#. O görü!meden sonra çok rahatlıkla 
projeme ba!ladım ve aklımdan Nez#h Bey #le 
çalı!malıyım d#ye geç#rd#m. Sonra mezun oldum. 
92-93 yıllarında Çengelköy’de b#r yalı !ant#yes#nde 
çalı!ıyordum. "ant#ye b#tmek üzereyd# ve duydum 
k#; Elya+ı Ç#mento B#nası !ant#yes#nde, Nez#h 
Eldem’e as#stanlık yapmak üzere b#r m#mar 
aranıyor. Hemen g#tt#m ve #nce yapı bölümünde 
#!e ba!ladım. Bu tar#hten sonra üç yıl süre #le Nez#h 
Eldem’le çok yakın mesa#m oldu. Ben#m açımdan 
#nanılmaz yorucu ve yıpratıcı; ama b#r o kadar da 
ö$ret#c# yıllardı.

Elya+ı Ç#mento B#nasına dönecek olursak; 
Harb#ye’de Cumhur#yet Caddes#’nde, tam da 
Nez#h Bey’#n yaptı$ı Asker# Müze’n#n kar!ısında, 
ön cephes# Cumhur#yet Caddes#’nde, arka cephes# 
#se Ölçek Sokak’ta olan, 70 metre der#nl#$#nde, 
16.5 metre gen#!l#$#nde b#r parsele oturan, 18 katlı, 
12.500 metrekare kullanım alanı olan b#r yapıdan 
bahsed#yoruz. 

Nezih Eldem 
Mimarlı$ı’na Bir Bakı!

Yapı, #k# bölüm olarak tasarlanmı!. B#r#nc# 
bölüm, ön tara&a Cumhur#yet Caddes# g#r#!#nde, 
of#s b#nası olarak düzenlenm#!. Üst katlar, of#s; 
g#r#! ve alttak# üç kat, kamunun kullanımına 
açık serg# salonları, toplantı salonları, ma$azalar 
ve restorantlardan olu!urken, arka bölüm 
betonarmeden #t#baren 250 k#!#l#k s#nema salonu 
olarak dü!ünülmü! ve yapılmı!, en alt dört kat 
otopark olarak planlanmı!. 

Beysun MERT
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Nez#h Eldem, b#nanın Cumhur#yet Caddes# 
cephes#n# tasarlarken; sa$ tarafındak# yapının 
dı!a çıkmasını kar!ılayan b#r #çer#ye çek#lme, 
sol tarafından düz gelen cepheye #se haf#f dı!a 
çıkarak kar!ılık verm#!t#r. Ortada kend# hal#nde 
yapmak #sted#$#n# yapan b#r tavrı vardır. Sol orta 
ve sa$ olmak üzere üç bölümden olu!an cephede 

aslında Cumhur#yet  Caddes#’ndek# ortalama b#na 
gen#!l#kler#n# yakalama kaygısını da okuyoruz. 
Tek parçadan olu!mu! çok gen#! b#r b#na cephes# 
tasarlamak #stemed#$#nden bahsederd#. Nez#h Bey’#n 
yakla!ımlarında, her zaman, çevrey# ve kom!ularını 
umursama tavrı vardır. Sa$ında - solunda olana 
nasıl yakla!mak gerekt#$# konusunu çok önemserd#. 
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Tepeba!ı’nda Bedrett#n Dalan dönem#nde yapılan 
TRT b#nasıyla #lg#l#: “Gel#p bana nasıl b#r yapalım, 
d#ye sordular. Ben de yanındak#ne (TÜS%AD’ın 
b#nası) karde!çe onu ezmeden yana!an b#r b#na 
yapılmalı d#yerek, foto$rafın üzer#nden gösterd#m. 
Yapa yapa bu kocaman ona hançer g#b# saplanan 
b#nayı yaptılar.” d#yerek serzen#!te bulunurdu.
Elya+ı Ç#mento B#nası’nda görüldü$ü g#b#; b#nanın 
g#r#!#, gövdes# ve b#t#!# hep b#rb#r#nden ayrı olarak 
!ek#llen#r Nez#h Bey’de. Hatta, dalga geçerd#: 

‘’Yahu, ne b#ç#m b#nalar yapıyorlar! Yan çev#rsen 
oluyor, dü!ey çev#rsen oluyor. B#nanın ba!ı - 
sonu bell# de$#l, böyle b#na mı yapılır…‘’ d#yerek, 
modern m#mar#n#n Le Corbus#er dönem#ne b#raz 
s#tem ederd#. 
Cepheye dönecek olursak;  cephey# tasarlarken, 
önceler# f#brebeton #le çözmey# dü!ünüyordu. 
Fakat o dönemde f#brobeton, daha yen# yen# 
Türk#ye’ye gel#yordu. "ah#n Beyler get#r#yordu. 
"ah#n Bey; ‘’Hava k#rl#l#$# çok fazla. Karbon, 
cephede kurt yen#$# g#b# küçük küçük bo!luklar 
olu!turuyor, üç-be! yıl #ç#nde cephen zarar görür. 
Bu konuyu, henüz f#rma çözemed#, kullanmanı 
önermem.’  ’ded#. Nez#h Bey de, zaten bunu duyar 
duymaz, F#brobeton #le cephe yapma f#kr#nden 
vazgeçt#. Kalıpla çalı!ılan b#r s#stem oldu$u #ç#n, 
F#brobeton’u #stem#!t#. Cephey#, heykel yapar 
g#b#, tek malzemeyle yapab#lece$#n# dü!ündü. 
Aynı malzeme, cepheden dönerek den#zl#k 
olacak, den#zl#kten pencereye dönü! yapacak, 
eks#z – #laves#z, bütün bunları yapab#l#yor olması; 
‘#deal seç#m’ demekt#. Cephey#, F#brobeton’dan 
vazgeçt#kten sonra, y#ne o dönemlerde Türk#ye’ye 

Beysun MERT
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yen# gelen Alucobond kompoz#t levha #le yapmaya 
karar verd#. Çuhadaro$lu f#rması, bu malzemey# 
Almanya’dan #thal ed#yordu. Alucobond; 
dokunma mesafes#nde kolay zarar göreb#len b#r 
malzeme oldu$u #ç#n, bunu b#r#nc# kattan #t#baren 
kullanacaktı. Çuhadaro$lu’nda 15-20 yıl üret#m 
müdürlü$ü yapmı!, sonra da bay#l#$#n# almı!  
Ham#t Yazgan #sm#nde b#r m#mar #le cephey# 
çalı!maya ba!ladık. Of#ste detaylandırma çalı!maları 
aylarca sürdü. Mock-up’lar yapıldı, sayısız detay 
üret#ld#. Nez#h Bey, F#brobeton’da dü!ündü$ünü, 
levhalar hal#nde olan Alucobond #le yapmaya çalı!tı. 
Tüm cephede neredeyse  tek malzeme kullanıldı.
Alucobond kaplı cephe, gel#p den#zl#$e dönü!tü. 
Den#zl#k do$ramanın üzer#ne oturmasına #mkan 
verd#. Nez#h Bey’de; alt, yan, kö!e dönü!ler#n 
heps#nde malzeme; b#r kalınlık #le algılatılırdı. 
Do$rusu, Ham#t Yazgan ve f#rmasını çok 
u$ra!tırmı!tık. Cephey# maket yapar g#b# 
yapmı!lardı. Aylar süren çalı!malardan sonra 
cephe b#teb#lm#!t#. Sıra, cephey# açmaya geld#. 
Cephe açıldı, üzer#ndek# folyolar soyuldu. O sırada 
!ant#yem#zde 150 #!ç# çalı!ıyordu. Cumartes#, Pazar, 
gece, gündüz; çok uzun ve me!akkatl# b#r çalı!mayla 
yapılan cephe; nasıl b#r cephe olu!mu!tu… Bütün 
!ant#ye, açılacak cephey# merakla bekl#yordu. Cephe 
açıldı. Boz renkl#, göster#!ten uzak, mütevaz# b#r 
cephe. Heps#n#n suratı dü!tü. Kemal Kalfa yanıma 
geld# “H#ç olmazsa reng#, b#raz daha göster#!l#, 
mesela mav# g#b# b#r renk olamaz mıydı?” ded#. 
Ben de ded#m k#: “Nez#h Bey tam ters#ne, hep 

buralıymı!, hep burada varmı! g#b#, bu b#nayı 
çaktırmadan koymak #sted# ve reng#n# seçerken de, 
%stanbul’un tozunu k#r#n# göstermey#p, yıllara kar!ı 
koyab#lecek b#r renk seçmek #sted#. Burada olu!an 
kent duvarında öne çıkan b#r b#na yapmak #stemed#. 
Bakanın baktıkça gördü$ü, ‘Aaa, burada m#mar# b#r 
mar#fet var’ ded#$# b#r yapı yapmak #sted#.” 
B#nanın g#r#! bölümünde, el dokunma mesafes#nde, 
gran#t kullanılacaktı. Nez#h Bey, malzeme seç#m#nde 
çok t#t#zd#. Gran#t ve mermer g#b#, do$ada 
m#lyonlarca yılda olu!mu!, do$anın sanatı ded#$# 
ta!ları; göz mesafes#nde - dokunma  mesafes#nde 
kullanmanın  do$ru oldu$unu söylerd#. Derd# 
k#: “Bu malzemeler# b#zden sonrak# nes#ller de 
kullanab#lmel#. Otuz kat yukarıda kullanılacak, 
sentet#k dünya kadar malzeme var. Gran#t# oralara 
ta!ımak, do$aya da b#zden sonrak# nes#llere de 
büyük haksızlık.” Hatta sözünü b#r #ler#ye götürerek, 
do$al ta!ları yukarılarda hoyratça kullanmanın 
b#r m#marlık suçu oldu$unu söylerd#. Gran#t# 
kullanırken de asla yüzeye yapı!tırılmı! b#r malzeme 
olarak kullandırmazdı. Gran#t, cephede alta do$ru 
kıvrılmı! b#r kalınlıkla b#rl#kte, kend#n# göster#r. 
Çünkü malzemeler#n yaprak yaprak soyularak b#r 
yerlere yapı!tırılmasını, böyle algılatılmasını, onları 
a!a$ılamak olarak kabul ederd#. 
B#na g#r#!#nde, s#z# davet eden b#r ger# çek#lme 
vardır. Cumbanın altında yapılmı! olan alüm#nyum 
do$rama, sonradan #lave ed#lm#!t#r. Nez#h Bey’#n 
or#j#nal tasarımında cumbanın altı açıktır, sonradan 
kapatılmı!. 
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Foto$ra&a, Nez#h Bey’#n tüm detaylarda özel 
çözümler gel#!t#rd#$#n# göreb#l#r#z. Merd#ven #le 
rampa b#rle!#m#n#, e$#ml# b#r yüzeyle sa$lamı!tır. 
Lambayı dah#, kend#s# tasarlamı!tır. (O yıllarda 

ürün çe!#tl#l#$#, bu dönemdek# kadar fazla 
de$#ld#.) Lambanın b#r topu e$#me do$ru, b#r 
topu merd#vene, b#r topu da g#r#! düzlü$ünü 
aydınlatacak !ek#lde yerle!t#r#lm#!t#r.

Beysun MERT
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Pasaj olarak çözülen zem#n kat; her b#r# kend# 
#ç merd#venler#yle asma kata çıkan, ba$ımsız 
ma$azalardan ve banka !ubes#nden olu!ur. 
Üst of#s katları, 16.5 metreye yakla!ık 30 metre 
boyutundadır. Bu katlarda, gün ı!ı$ı problem# 
yoktur. Zem#n#n altındak# katlarda #se 16.5 metreye 
70 metre boyutlarında kat planları bulunmaktadır. 
Yakla!ık 1200 metrekarel#k bu katlarda, büyük 
karanlık bölgeler olu!maktadır. Nez#h Bey 
tasarımda bunu çözeb#lmek #ç#n, orta bölümde 
büyük b#r aydınlık olu!turmu!tur. 

Atr#umda da !e'af b#r asansör planlamı!; fakat 
!ant#yede oranın cam oldu$unu okuyamamı!lar 
ve duvar örmü!ler. Nez#h Bey  bunu görünce 
çıldırmı!; fakat yönet#m de yapılanı yıkmak 
#stemem#!. Nez#h Bey, hep oradan geçerken 
kafasını ters tarafa çev#r#r: “Ç#n Sedd#, Ç#n Sedd#! 
Bakma buraya, Beysun…” derd#. Bu olaydan sonra, 
kaba #n!aattan sonrak# ba!langıç a!amasında Nez#h 
Eldem’#n as#stanı olarak !ant#yede #!e ba!ladım.  
Nez#h Bey; plan, kes#t ve görünü!ü üst üste ç#zerd#. 

Gün ı"ı#ını çatı ı"ıklıkları !le alarak, asma kattan 4. 
bodrum kata kadar devam eden atr!um

E$er tak#p sırasını karı!tırırsanız - kaçırırsanız, 
bütün ç#z#m b#rb#r#ne karı!ırdı. Ben bundan 
kurtulmak #ç#n ç#zerken, kes#te geçt#$#nde ayrı renk, 
görünü!e geçt#$#nde ayrı renk, plana geçt#$#nde ayrı 
renk kalem ver#yordum. Böylece, Nez#h Bey’den 
sonra pa&aya bakarken, kes#t#, görünü!ü ve cephey# 
ayrı ayrı okumayı ba!arab#l#yordum. 
Zem#n katta #lerlerken, 1. alt kata #nen özel b#r 
merd#ven yapıldı$ını görüyoruz . -1, -2 ve -3. 
katlarda kamunun kullanaca$ı, restoran, toplantı 
alanları, serg# alanları #le fonks#yonlandırdı$ı #ç#n, 
ön ve arka cepheden b#rçok g#r#! tanımlamı!tır. Bu 
g#r#! çıkı!ların, heps# yapıldı; ama b#nanın h#çb#r 
zaman kamusal kullanımı olmadı.
Nez#h Bey’de, mesela Scarpa’da oldu$u g#b#, o 
dönem m#marlarında görünen b#r özell#k vardı: 
zem#n# duvara, duvarı tavana k#l#tleme. Öyle k#; s#z 
b#r elemanı aldı$ınızda lego da$ılır, “Burada b#r !ey 
vardı; ama !#md# yok.” derd# b#na.  
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Ön cephe g#r#! bölümünde, zem#n kattan alt kata 
#nen merd#ven# görüyoruz. Yukarıda gördü$ümüz 
ah!ap prof#ller, aydınlatma elemanları. Bu 
bölümde kat yüksekl#$#, 2.55 metre oldu$u #ç#n, 
d#rekt aydınlatmanın gözü rahatsız edece$#n# 

dü!ünerek, end#rekt aydınlatma tasarımı 
yapmı!tır. 
Merd#vende, basamaklar duvara ba$lanmaz; bu da 
%talya’da çok yaygın olarak kullanılan b#r detaydır. 
Böylel#kle, duvarda süpürgel#k detayı olu!maz. 

Beysun MERT
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Nez#h Bey, cumba espr#s#n# çok sever ve kullanırdı. 
Kullandı$ı yerlerde, cumba #le görü! alanını 
gen#!leterek tasarıma renk katardı.
Uygulama sırasında çatı ı!ıklıklarını nasıl 
yapaca$ımızı  sordu$umda, “Yılmaz Zenger’# 
ça$ırırız; f#berglass #le ç#& c#darlı b#r döküm yapar. 
D#van otel#n#n ön tarafında da yapmı!tı, sonra 
da unut g#ts#n, h#çb#r !ey olmaz” dem#!t#. Yılmaz 
Zenger’# ça$ırdık ve çatı ı!ıklıklarını onunla çözdük. 

Gerçekten de ı!ıklıklara h#çb#r !ey olmadı; 1993’ten 
2021’e kadar, hala oldu$u g#b# duruyor. 
Nez#h Bey, her detaydan b#r ho!luk, b#r sanat 
yaratmaya çalı!an, t#t#z b#r m#mardı. Hang# 
problem#, k#mle çözece$#n# ve yan d#s#pl#nlerden 
faydalanmayı çok #y# b#l#rd#. Mesela, Karaköy’dek# 
Z#raat Bankası’nda, alüm#nyum döküm olarak 
tasarladı$ı kapıyı, heykeltra! "ad# Çalık #le heykele 
dönü!türerek çözmü!tür.
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Elya+ı Ç#mento B#nası’nda Nez#h Bey’# en çok 
heyecanlandıran bölüm, s#nema salonuydu. Kend# 
ç#zd#$# perspekt#&e, balkonun üçüncü sırasında 
oturanlar, kend#s# ve e!# Eda Hanım’dır. Nez#h 
Bey, bu perspekt#fe her bakı!ında: “Bak, Eda’yla 
ben de orada oturuyoruz, Beysun” derd#. Tasarım 
yaparken kurdu$u hayal# ya!ardı ve o hayal; 
artık ya!amı oldu$u #ç#n, onu #nanılmaz c#dd#ye 
alır ve bu a!amada çok kavgacı b#r m#mara 
dönü!eb#l#rd#. Bu yapının s#nema bölümünün 
b#naya dah#l ed#lmes#n#n de #lg#nç b#r öyküsü 
var: O dönem#n beled#ye ba!kanı Fatma G#r#k 
#le konu!maya g#tt#$#nde, Fatma G#r#k dem#! 
k#: “Hocam, arka bölümde b#r s#nema b#nası 
yaparsanız, ön tara&a #sted#kler#n#ze razı olurum.” 
Nez#h Bey de bunu yönet#me #letm#! ve arka 
bölümde betonarme kabu$undan #t#baren s#nema 
- çok amaçlı salon olarak tasarlanan b#r yapı 
ortaya çıkmı!. Nez#h Bey derd# k#, Türk#ye’de 

en ba!ından s#nema b#nası olarak tasarlanıp 
betonarmeden #t#baren öyle yapılan çok az örnek 
var ve bu da onlardan b#r#.
Nez#h Bey’le çalı!tı$ım üç yıl boyunca; ha&ada 
#k# – üç ak!am !ant#yeden sonra, Levent’tek# ev#ne 
g#derd#m. Bana verd#$# ödevler üzer#nden, oturur 
ç#zmeye ba!lardık. Bu çalı!malar, gece 12 – 1’lere 
kadar sürerd#. B#r keres#nde; “Hocam, bugün 
kend#m# #y# h#ssetm#yorum; ara mı versek?” 
ded#m.  Geld#, ç#zd#kler#me baktı: “%y#le!#nce 
geçer, bo!ver; bu ç#z#m# b#t#r öyle g#t.” ded#.
Nez#h Eldem’#n  #!verenlerle #l#!k#s#   öneml#d#r. 
Bu  b#nada, #!verenler #k# ortak olarak kar!ımıza 
çıkıyor. B#r#nc# ortak, Yen#köy de yalısını da 
yaptı$ı, arkada!ı, #n!aat mühend#s# Muza'er 
Gaz#o$lu. Ben #!e g#rmeden vefat ett#$# #ç#n, 
onunla tanı!amadım. B#nanın üst of#s katlarındak# 
yüksekl#kten memnun de$#ld#: “Muza'er #nat 
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ett#; b#r kat kazanmak #ç#n, yüksekl#kler# bu kadar 
dü!ürdü. Kullanırken çok p#!man olaca$ını 
söylememe ra$men,  kat kazanma u$runa bu 
katları böyle alçak yaptı…” d#ye her geç#!#m#zde 
vurgulardı. D#$er ortakla #lg#l# de !öyle b#r anım 
var: Burası; büyük b#r yapı, 12500 metrekarel#k. 
A!ama a!ama, hep ara ver#lerek yapıldı$ı #ç#n, 
her sefer#nde b#r basamak ger#ye dönerek tekrar 
ba!langıç yapılmı!. %nce yapıyı tamamlarken, 
mekan#kte Isısan f#rmasıyla çalı!ıyorduk. Nez#h 
Bey, üçüncü bodrum katta mutfak ve yemekhane 
tasarlıyordu. %!veren Dem#r Bey: “Hayır, ben bu 
b#nada yemek #stem#yorum. H#çb#r !ek#lde mutfak 
yapılmayacak,  bu b#nada yemek p#!meyecek!” 
ded#. Nez#h Bey de, bu kadar büyük b#r b#nada 
buna engel olamazsınız ve sonradan bu !a&ları 
yapamazsınız, d#yerek tutturdu. %!veren; 
çöpe attı$ım b#r paradır; Nez#h Bey #sted#$#n# 
yap, d#yerek tesl#m oldu ve mutfak  ve !a&lar 
yapıldı. B#na kullanıma alındıktan b#r buçuk 
yıl sonra, yönet#m merkez#n#n yemekhanes# ve 
mutfa$ı olarak, kullanılmaya ba!landı ve hala 
kullanılmakta. Genel olarak, ısrarcı b#r tavrı vardı. 
Kend# kafasında para kavramı çok olmadı$ı #ç#n, 
bu konudak# yakla!ımı da paradan ba$ımsızdı. 
Tab##, #!verenler daha çok paraya odaklanan k#!#ler 
oldukları #ç#n, bazen sürtü!meler ya!anab#l#yordu. 
Bu b#nada, söyleyeb#l#r#m k#, çok sert kar!ıla!malar 
olmadı. Nez#h Bey #sted#$#n#n %70 - 80’#n# 
yaptırab#ld#. 
Projede gec#kmeler oluyordu ve  bu durum 
ben#m devreye g#r#!#mdek# nedenlerden b#r#yd#. 
Ben hemen hemen her ak!am Nez#h Bey’e 
g#derek; yarın !ant#yede !u yapılacak, ertes# 
gün !ant#yede bu yapılacak g#b#; üzer#nde b#r 
basınç olu!turuyordum. Sonra, oturup b#rl#kte 
götürdü$üm röleve üzer#nden, detay, kes#t, 
malzemelend#rme #!ler#n# yapıyorduk ve daha 
sonra !ant#yeye dönerek onları uygulatmaya 
çalı!ıyordum. Çok genç oldu$um #ç#n bunları 
yaparken çok da korkuyordum; çünkü !ant#yede 
b#r uygulama yapıldı$ı anda, o para harcanmı! 
demekt#r. Nez#h Bey’e farklı kalemler almı!tım. 
B#r de gazetec# teyb# almı!tım. Anlattıklarını 
yanlı! yorumlayıp ertes# gün hata yapmaktan 
korktu$um #ç#n, teybe kayded#yordum. Bu yapıda, 
Nez#h Bey’den kaynaklı b#r problem çıkmadı - 
gec#kme olmadı.

L#sans ö$ren#m#ndeyken, Aykut Köksal’dan 
b#r Nez#h Eldem d#nlem#!t#m. Nasıl Carlo 
Scarpa’nın Türk#ye’dek# tems#lc#s# g#b# çalı!tı$ını, 
b#rtakım benzerl#kler oldu$unu ve ne kadar 
detaylı çalı!tı$ını anlatıyordu. %k# örnek verm#!t#: 
Asker# Müze ve Arkeoloj# Müzes#. Onlarda da, 
heykeltra!la çalı!arak 1:20 ölçe$#nde eserler#n 
kopyalarını çıkartı$ını, sırf bunun #ç#n b#le çok 
zaman harcandı$ını; daha sonra, y#ne 1:20 maketle, 
mekanı o !ek#lde kurdu$unu anlatıyordu. O 
yüzden de korkuç gec#kmeler ya!anmı! projede. 
Hep aklımın b#r kö!es#nde, o vardı yan#…
Ben de y#ne Nez#h Eldem’le #lg#l#, ba!ka b#r 
anekdotla bunun altını ç#zey#m. B#r#nc# sınıfı 
b#t#rd#$#m yıl, Ceng#z Bekta!’ta staj yapmaya 
ba!ladım ve b#r müddet çalı!tım. Bu sırada 
Per!embe günler#, Asker# Müze’de kontrolör 
olarak çalı!an Ras#m Ab# vardı. Cuma günler#, 
Asker# Müze dönü!ünde, saçları d#ken d#ken 
olmu! gel#rd# – zaten çok az saçı vardı. Çünkü 
çatı arasındak# detaylarda b#le; k#msen#n 
görmeyece$# - tekrar dönüp bakmayaca$ı yerlerde 
b#le, daha #y#s#n# yapmak #sted#$# #ç#n - tab## mal# 
olarak da kamuyu kullandı$ından – “Ras#m, 
bu o kadar da güzel olmadı… Bunu !öyle m# 
de$#!t#rsek?” d#ye müdahalelerde bulunuyormu!. 
Nez#h Bey’de, o kadar ayrıntıya g#ren, o kadar 
konuyu  mükemmel#yetç# olarak ele alan b#r 
tavır vardı k#; ona günler#n#, saatler#n#, ha&alarını 
gömeb#l#yor ve bunu,  m#marlı$a adanmı!lık 
olarak yapıyordu. Mü!ter#s# olmayan projeler 
yapıyordu ve onların pe!#nde ko!uyordu. 
Mesela; Çıra$an’dak# Akvaryum Projes# 83 – 
84’lerde yapılmı! b#r projed#r. Bunu %stanbul 
Ün#vers#tes#’nde Den#zc#l#k Fakültes#’ne götürüp: 
“Bak, burada böyle b#r !ey yapılmalı; zaten do$al 
b#r yarık var. Buraya akvaryum gelmel#. %stanbul 
kocaman b#r !eh#r ve h#ç akvaryum yok.” d#yerek, 
80’l# yıllarda bu projen#n - bu hayal#n pe!#nden 
ko!uyordu. Unesco’nun koruma kapsamına aldı$ı, 
Süleyman#ye’n#n hemen arkasında, kullanımı 
%stanbul Ün#vers#tes#’ne ver#lm#!, K#razlı Mesc#d 
Soka$ı restorasyon ve yen#den fonks#yonlandırma 
çalı!ması vardı. Bu da, y#ne, b#labedel yaptı$ı b#r #!; 
hatta, bu projen#n arkasına dü!en b#le yoktu. Nez#h 
Bey, burayı dert ed#n#p defalarca projelend#rm#!t#. 
%stanbul, koca b#r !eh#r. Bu !ehr#n küçük b#r 
bölümünü olu!turan tar#h# çek#rde$#n neredeyse 
heps# 1700’lerdek# depremden sonra ah!ap olarak 
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üret#lm#!. Bugün, b#ze o dönem# anlatan, sokak 
bütünlü$ünü korumu!, doku olu!turmu!, b#r sokak 
b#le kar!ımıza çıkamıyor. Bu aslında çok haz#n b#r 
durum. Bu b#naları, 1983 yılında Nez#h Bey ele 
almı! ve %stanbul Ün#vers#tes#’n#n el#nde yetk# var, 
d#ye çok sev#nm#!. Unesco da müdah#l olmu!; fakat 
%stanbul Ün#vers#tes#, bu b#naları restore etmey# 
ba!aramamı!. Ben 1989 yılında gördü$ümde -b#r 
restorasyon çalı!masıyla #lg#l# ders #ç#n z#yaret 
etm#!t#m bu soka$ı –heps# #y#ce ya!lanmı!, 
ömrünün sonuna yakla!mı!tı. Bunların heps#n#, 
aslında bütün kent#, kend#ne dert ed#n#p kente da#r 
projeler yapar;  sonra kamuda yaptı$ı projen#n 
yetk#s# k#m#n el#nde #se, onun arkasından ko!arak 
bu #!# dert ed#n#p anlatmaya çalı!ırdı. Hang# m#mar, 
ne o dönemde – ne de bu dönemde, bunu yapar? 
Yan#; özel b#r#s#yd#. 
Nez#h Bey, malzeme #le kurulan #l#!k#de hep !unu 
söylerd#: “%y# b#r arkada!lık, dostluk #l#!k#s# kurmak 
lazım malzeme #le; malzemey# #y# tanırsanız, onun 
da s#ze nasıl davranaca$ını #y# b#l#rs#n#z.” 
Malzeme konusunu üç parametre #le ele alırdı:
Malzemen#n yapısı, özell#kler# 
Malzemen#n do$allı$ı – sentet#kl#$#; dolayısıyla 

hang# malzemey#, nerelerde kullanmak gerekt#$#; 
malzemeye saygı, gelecek nes#llere bunu aktarma
Farklı malzemeler#n yan yana gel#!ler#; aslında, 
Nez#h Bey’#n bütün tasarım dünyasında, b#r 
malzeme ba!ka b#r malzeme #le b#rle!#rken, adeta 
ona yer açıp; mesela mermer, gel#p dönerek 
kend#n# ah!ap do$ramaya bırakır. Sonra, ah!ap: 
“Ben#m becer#m yüksek, ben 10 metrey# 6 cm 
#le geçer#m, ne olacak canım!” der. %!te, Nez#h 
Bey, malzemey# bu sınırlarda kullanmayı 
severd#. Mesela o yıllarda alüm#nyum prof#ller 
bu kadar çe!#tl# de$#ld#. Üret#c# f#rmalar, #k# – 
üç çe!#t alüm#nyum prof#l# get#rerek Türk#ye 
p#yasasını #dare ederlerd#. Nez#h Bey, bu duruma 
çok s#n#rlen#rd#: ”1950’lerde %talya’da mahalle 
alüm#nyumcusuna b#le g#tsen#z, en az 10-15 çe!#t 
prof#l kes#t# #le kar!ıla!ırdınız. Bu ne kepazel#k, 
yahu!” derd#. “Burada 40 cm pencere yapmak 
#sted#$#nde de 20 cm do$rama #le geç#yorsun. 10 
cm b#r tara&a, 10 cm b#r tara&a, camı ta!ımak 
#ç#n yapılan prof#l, nerdeyse cam kadar oluyor. 
2 metre yapmak #sted#$#n#zde de aynı prof#llerle 
geç#yorsunuz. Bu durum, buranın zavalllılı$ından 
ve b#z#m talepler#m#z# yükseltmemem#zden 
kaynaklanıyor.” derd#.
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Nez#h Bey’#n ö$renc#s# oldum. L#sansta 2 proje,
yüksek l#sansta 1 proje olmak üzere toplam 

 

Gülsün TANYEL%

Nezih Eldem’in Mirası

3 proje ders#nde onunla b#rl#kte çalı!mak, onun 
m#marlık yakla!ımını tanımak fırsatını buldum. 
L#sans e$#t#m# yıllarımda, arkeoloj#k kazı ve 
restorasyon çalı!malarına katılmı! olmak tar#hsel 
çevre ve koruma alanına yönelmem# sa$ladı. Nez#h 
Eldem, bu terc#h#me uygun olarak meslek ve hayat 
görü!ümü !ek#llend#ren hocalarımdan b#r# oldu. 
1990-91 yıllarında ABD’de #d#k b#r sürel#$#ne. 
O sırada e!#m U$ur Tanyel# #lk zamanlardak# 
adıyla Arredamento Dekorasyon Derg#s#’ne 
yazılar hazırlıyordu ve derg#n#n m#mar# #çer#$#n#n 
bel#rlenmes#nde o zamank# ed#tör olan Ömer 
Madra’ya destek ver#yordu. Derg#de “Prof#l” alt 
ba!lı$ında b#rçok ünlü m#marla b#rl#kte Türk 
m#marlara da yer ver#lmeye ba!landı. Sonra k#m# 
konu yapalım d#ye aramızda b#r konu!ma geçt#. Ben 
de Nez#h Hoca’yı n#ye gündeme get#rm#yorsunuz, 
çok kayda de$er #!ler var yaptıklarının arasında, b#z 
ö$renc#ler# olarak b#l#yoruz, ama Nez#h Hoca bunları 
yazıya döken b#r# de$#l ded#m. Dolayısıyla bunları 
yayımlamak yararlı olur #nancındaydım. Ardından 
ABD’den yönlend#rmem#zle, k#mler konu!ur, hang# 
ba!lıklar ele alınab#l#r, neler ön plana çıkarılab#l#r 
g#b# aktarımlarımızla %stanbul’dak# derg# kadrosu 
b#r #çer#k hazırladı ve o arada Nez#h Eldem #le 
uzun b#r söyle!# yaptı. Yakın tar#hte kaybett#$#m#z 
arkada!ımız Fuat "ah#nler de vardı o söyle!#y# 
yapanlar arasında. 
Nez#h Bey ben döndükten sonra kar!ıla!tı$ımızda 
çantasından derg#y# çıkarttı. O kadar mutlu olmu!tu 
k#, o derg# çantasında durdu yıllarca. Halâ z#nde 
ve çalı!maları #le #lg#l# çokça b#lg# aktarab#ld#$# b#r 
dönem#yd#. O kaydın alınmı! olmasının gerçekten 
çok önem# vardı. Mekan Örgütlenmes# dersler#yle 
#lg#l# slaytları ve ders anlatımları %TÜ dı!ındak# 
m#marlık cam#asının h#ç b#lmed#$# konulardı. Ve #lk 
defa orada okuyunca herkes bel#rg#n b#ç#mde çok 
!a!ırdı. Aslında b#zler, ö$renc#ler# olarak bunları ve 
Dr. Ö$r. Üyes#, Gülsün TANYEL% %TÜ M#marlık Fakültes# 
’Bu met#n Eyüpsultan Beled#yes#  tarafından  düzenlenen  Prof. Nez#h ELDEM 
100. Ya!  Anma toplantısında yazar tarafından yapılan  sunuma a#tt#r.’

ressamlı$ını b#l#yorduk, Nez#h Hoca’nın aktarımları, 
anlatımları, espr#ler#, herkesle, hatta kend#s# #le dalga 
geçmes# ve de teknoloj# merakı b#z#m #ç#n b#l#nd#k 
b#r !eyd#. O söyle!#de de$erlend#rmeler#yle b#rl#kte 
onu bütüncül olarak görmek öneml#yd#. O zamana 
kadar Türk#ye’de meslek# ve akadem#k hayatı 
b#rl#kte sürdüren (Sedad Hakkı Eldem har#c#ndek#) 
m#marların üret#mler#n#n tasarım dünyasının 
gündem#nde olmasından ve tartı!ılmasından uzak 
durulması gar#p b#r terc#ht#. Hatta ça$da! m#marlık 
tar#h# dersler#nde 20. yüzyıl ortasından sonrası konu 
olmaz, güncel tartı!malara da yer ver#lmezd#. B#z#m 
dönem#m#zde hocalarımızdan b#ze daha güncel 
konularla #lg#l# aktarımlar yapmalarını #stem#!t#k. 
Hatta Nez#h Hoca’ya da b#r keres#nde b#z bu 
notları n#ye aldık, b#z#m projeler#m#z# de$erlend#r#r 
m#s#n#z dem#!t#k ve h#ç yüksünmeden ders dı!ı 
b#r toplantıyla, her b#r#m#z#n tek tek projes#n# 
de$erlend#rm#!t#. Sevg# ve saygıyla anıyorum.
Nez#h Eldem Hoca’nın e$#t#mc#l#$# ve m#mar#s# 
üzer#ne konu!uldu. Ben burada Nez#h Bey’#n 
m#mar# m#rasına nasıl yakla!ıyoruz, güncel 
durumları ned#r, buna de$#nece$#m. Onun 
m#mar# yapıtlarından %stanbul’da #n!a ed#len ve 
üç tanes# de ün#vers#tem#zde olmak üzere, altı 
yapısı #le #lg#l# b#lg#ler aktarmak #st#yorum. S#ze #lk 
olarak !unu söyleyey#m: Anlatacaklarımın heps# 
b#raz karamsarlık #çer#yor. Nez#h Bey’#n burada 
anlataca$ım yapılarının heps# b#r b#naya ek ya b#r 
b#nanın #ç#nde ya da onu tamamlayan b#r yapı 
n#tel#$#nde; yan# zaten var olan b#r b#nayla b#rl#kte 
varlık kazanmı!. U$ra!maktan zevk aldı$ı ve 
b#ze de derslerde çok anlattı$ı konulardı bunlar. 
Kend#s# bu #!ler# gerçekle!t#r#rken, hemen hemen 
aynı yıllarda e$#t#m sürec#n#n #çer#s#nde oldu$um 
#ç#n, gerçekten de tanıyanların b#ld#$# g#b#, ders dı!ı 
konular gündeme gel#rd# ve o günün proje tash#hler# 
belk# ö$renc# #!# özel#nde yapılamazdı ya da saatler 
sürerd#, ama b#z onun bu aktarımları sayes#nde çok 
!ey ö$ren#rd#k.

Nez#h Eldem Hoca’nın e$#t#mc#l#$# ve m#mar#s# üzer#ne konu!uldu. Ben burada 
Nez#h Bey’#n m#mar# m#rasına nasıl yakla!ıyoruz, güncel durumları ned#r, buna 
de$#nece$#m. Onun m#mar# yapıtlarından %stanbul’da #n!a ed#len ve üç tanes# de 
ün#vers#tem#zde olmak üzere, altı yapısı #le #lg#l# b#lg#ler aktarmak #st#yorum. 
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Z$raat Bankası Karaköy "ubes$ Ek B$nası
%lk konu Ark#tekt’#n kapa$ında yapıldı$ı yıllarda 
gündeme gelm#! Karaköy Z#raat Bankası ek b#nası1. 
Yen#leme, de$#!t#rme ve ek b#na #n!aatı olarak tanımlı 
#! kapsamında o yapıyı b#r kaba #n!aat hal#nde 
strüktür olarak devraldı$ını b#l#yoruz. Çok kötü b#r 
strüktür oldu$unu da söylerd#. Gerçekten bu tür b#r 
ek Türk#ye’de #lkt# (Res#m 01). Belk# %talya’da bununla 
çok daha sık kar!ıla!ılır. Oradak# tasarımcıların 
yakla!ımlarında bu türden üret#mler çok daha fazla 
görülür. Ama Türk#ye’de görmey#z. Hatta, Nez#h 
Bey’#n yanındak#ne saygılı olmak onunla b#r !ek#lde 
d#yalog kurmak olarak tanımladı$ı bu yakla!ımını 
çok kötü yorumlayan b#r m#mar #ç#n ‘ben koluna g#r 
ded#m tırnaklarını geç#r demed#m’ d#ye yakındı$ı 
örnekler de vardır. Nez#h Bey’#n gerçekten en güzel 
#!ler#n#n ba!ında gel#r Karaköy Z#raat Bankası ek#. 
1944 yılından #t#baren bankanın Karaköy "ubes#’n#n 
kullanımında olan kö!edek# eklekt#k yapı Avusturyalı 
W#ener-Bank-Vere#n #ç#n yapılır, sonra Fransız 
Banque França#se des Pays Or#ent ve ardından Tütün 
Rej#s# tarafından kullanılır. Nez#h Hoca 1971-72’de bu 
yapıya eklenmek #stenen ama memnun kalınmayan 
b#r strüktüre cephe tasarımıyla ek yapar ve tar#h# b#r 
yapıyla #l#!k# kurmanın ders#n# ver#r.
Z#raat Bankası Karaköy "ubes#’nde 2017’den ber# 
b#r uygulama sürüyor. Restorasyon Projes#, Z#raat 
Bankası tarafından elde ed#lm#!, proje müell#f# 
2019’da vefat eden Serp#l Tanker’d#r. Bu yapıyla #lg#l# 
stat#k/zem#n güçlend#rme projeler# ve çalı!malarının 
tamamlanmadı$ı, #!#n #k# yıl daha sürece$# b#lg#s# 
2019 yılındak# b#r yazıdan ö$ren#lmekted#r2. Özell#kle 
kompoz#t ve erken betonarme yapıların güncel 
deprem yönetmel#$# ko!ullarını kar!ılaması olanaksız 
ve kaçınılmaz b#r durum oldu$u #ç#n sürec#n nasıl 
ele alındı$ı bu tür yapılardak# farklı tavırlardan ötürü 
1 T.C., Z#raat Bankası Karaköy "ubes# ek b#nası. Yen#leme, De$#!t#rme ve Ek B#na 
%n!aatı, Ark#tekt, 359, 1975, s. 100-103.
2 S. Durmaz, %stanbul’da Özgün B#r M#mar#: Karaköy Z#raat Bankası, https://www.
cekulvakf#.org.tr/makale/#stanbulda-ozgun-b#r-m#mar#-karakoy-z#raat-bankas#.

Res#m 01. Z#raat Bankası Karaköy "ubes# ve Ek B#nası, 2011 (G.Tanyel#) Res#m 02. Z#raat Bankası Karaköy "ubes# uygulama uydu foto$rafı, 2021 

çok önem kazanıyor. Konuyla #lg#l# k#!#ler stat#k 
proje sürec#n#n devam ett#$#n# ve Kurul’la #lg#l# bazı 
onayların beklend#$#n# söyled#ler. Öte yandan 2021 
yılı uydu foto$rafında ek yapının dı! duvarları askıya 
alınarak, #ç#n#n tamamen sökülmü! oldu$u görülüyor 
(Res#m 02). Bu tür yapılarda cephey# kaybetmemek 
çok öneml# ve uygulamayı yapan f#rmanın3 sorumlu 
m#marı, !ant#ye sorumlusu Nüv#t Bayar, cepheler#n 
sökülmed#$#n# bel#rtt#. Ancak #ç#ne yen# b#r strüktür 
yerle!ece$#n# söyled#ler. Açıkçası ne kadar sökülüp, ne 
kadar sökülmed#$#n# b#lm#yorum. Detaylar ne kadar 
korunacak onu da b#lm#yorum. Çünkü korunmaya 
de$er olanın sadece erken dönem yapısı oldu$u 
yakla!ımıyla Koruma Kurulu’nun onayladı$ı projede 
ek b#na #ç#n cam cephe g#yd#r#lm#! yen# b#r tasarımın 
söz konusu oldu$una #l#!k#n duyumlar var. Serp#l 
Tanker’#n var#sler#n#n projelerle #lg#l# sorumluluklarını 
Mustafa Pehl#vano$lu’na devretm#! oldukları da 
konuyla #lg#l# b#r d#$er b#lg#. Dolayısıyla, #!#n #ç#nde 
tanıdı$ımız, uzmanlı$ına güvend#$#m#z k#!#ler olmakla 
b#rl#kte, #!veren olarak Banka’nın #stekler#yle örtü!en 
b#r proje ve o yönde #lerleyen b#r uygulama sürmekle 
b#rl#kte #!e yen# b#r yüklen#c#yle devam ed#lece$# güncel 
b#r gel#!me olarak ö$ren#lm#!t#r. Umarım Z#raat 
Bankası’nın eklekt#k ana yapısına büyük b#r de$er 
katmı! olan Nez#h Hoca’nın ek b#nasının en azından 
cephe tasarım özell#kler# korunab#l#r
Burada acıklı b#r konu daha var, Z#raat Bankası 
Karaköy "ubes# d#ye çevr#m#ç# arama yapıldı$ında, 
kar!ımıza neredeyse sadece, Alexander von 
Neumann ve Ernst Gotth#ly tarafından 
projelend#r#len 1910’lara a#t olan banka yapısı 
anlatımı gel#yor4. Ço$unlukla yanına, y#ne 
Z#raat Bankası’nın kullanımında olan ve Nez#h 
Eldem’#n tasarladı$ı b#r ek# oldu$una da#r b#r atıf 
bulunmamaktadır. Bu durum açıkçası Türk#ye’de 20. 
yüzyıl m#marlı$ının öneml# görülmemes# yakla!ımına 
3 Rena %n!aat 2017 yılında çalı!malara ba!lar: https://www.rena#nsaat.com/projeler#m#z/
z#raat-bankas#-karakoy
4 A.M. Aktemur, Art Nouveau Üslubunun Öneml# B#r Tems#lc#s# : Z#raat Bankası 
%stanbul - Karaköy "ubes# H#zmet B#nası, https://derg#park.org.tr/tr/download/art#c-
le-f#le/28470.
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hem örnek olu!turuyor, hem de büyük b#r kad#r 
b#lmezl#k. Çünkü, dünyada tar#hsel b#naların çe!#tl# 
gereklerle yanına veya b#t#!#$#ne yapılmı! olan 
ekler özell#kle tasarımcılarıyla vurgulanırlar. Ana 
yapı kadar önemsen#rler. Dolayısıyla bu örnekte 
Z#raat Bankası’nın tar#hselc#/eklekt#k b#r yapı 
olma de$erl#l#$#n#n yanında, Nez#h Eldem ek#yle 
kazanmı! oldu$u ayrı b#r de$er# de vardı. Bunun 
farkında olmayan b#r toplumuz ne yazık k#. B#zler 
b#l#yor olsak da, bunca yıl sonra güncel mecralarda 
bu öneml# yapıyla #lg#l# b#lg#n#n ver#lmem#!, önem 
ve tasarımsal a$ırlı$ının vurgulanmamı! olmasına, 
bu süreçte tekrar tanık oldu$um ben#m #ç#n ayrı b#r 
üzüntü kayna$ı oldu. 

"ark Eserler$ Müzes$:
Sanay#-# Nef#se Mekteb# #ç#n Alexandre Vallaury 
tarafından 1883’te #n!a ed#len yapı, Esk# "ark 
Eserler# Müzes# olarak kullanılma sürec#nde 
çe!#tl# a!amaların ardından 1963 yılında Nez#h 
Bey’#n kar!ısına çıkar. O zaman gerçekten bu 
müzen#n nasıl ele alındı$ını uzun uzun anlatan 
müze uzmanlarıyla söyle!# de Arredamento’da yer 
almaktadır5. B#r öncek# örnekte oldu$u g#b# #!#n 
ba!ında “gel#n bu müzey# yapın” den#len b#r durum 
söz konusu de$#ld#r. %ç#nden çıkılamayacak b#r 
durumda kalındı$ında Nez#h Bey’#n bulunması söz 
konusu olur. Konuyu ele aldı$ında #! sözde ba!lamı! 
olsa da, Nez#h Bey’#n, benzer b#ç#mde çalı!an 
Carlo Scarpa’nın yaptı$ı g#b#, bu b#nayı tüm serg# 
senaryosu ve #çer#s#nde serg#lenecek olan nesnelerle 
b#rl#kte adeta obje obje ele alarak tasarladı$ı b#r süreç 
var. Zem#n kattan z#yaretç# g#r#!# normal olmalı d#ye 
dü!ünmü! ve böyle tasarlamı!tı, Nez#h Bey. B#z de 
kend#s#yle o dersler sırasında defalarca gezd#$#m#zde, 
b#ze bütün bu yerdek# çökert#lm#! olan kes#mlerde 
z#yaretç#n#n nasıl ve nerede duraca$ını, en azından 
objeye nasıl mesafelenece$#n#, tavandak# do$al 
aydınlatma çözümler#n# uzun uzun anlatırdı6. 
Sonra güncel koruma yakla!ımlarına açıkça aykırı 
b#r durum Koruma Kurulu el#yle gerçekle!t#. Esk# 
"ark Eserler# Müzes# olarak, 1964-74 arasında 
ça$da! ekler#yle yen#den tasarlanmı! olan yapının 
Sanay#-# Nef#se Mekteb# oldu$u döneme a#t özgün 
merd#ven#n#n, esk# b#r foto$rafına dayanılarak, 
rekonstrüks#yon uygulaması yapılmasına karar 
ver#ld#. Nez#h Bey’#n g#r#! saça$ı yapısı, bazen 
ele!t#r#lere de konu olmu!tu, ancak müzen#n gez#lme 
senaryosu ve #ç tasarımıyla bütünle!en b#r d#le 
sah#pt#. Anlamsız müdahale kararına yönel#k tüm 
5  Ed#be Uzuno$lu: “Nez#h Eldem Müzec#l#$#mde Rehber Oldu”,  Arredamento Deko-
rasyon, 27 (Haz#ran 1991), s.107.
6  C. Osmano$lu %lmen, Tasarımları ve E$#t#mc#l#$# I!ı$ında Nez#h Eldem’#n M#marlık 
Anlayı!ı, %TÜ Fen B#l#mler# Enst#tüsü Yüksek L#san Tez#, Haz#ran 2007, s. 42-46.

#t#razlar dönem#nde d#le get#r#lse de, müell#+#$# h#ç 
d#kkate alınmadan “muhdes ek” olarak tanımlanmı! 
o g#r#! saça$ı sökülüp atıldı ve merd#venler #n!a 
ed#lerek g#r#! de$#!t#r#ld#. O sırada gazetelerde haber 
olmasını sa$lamak #ç#n Nez#h Bey’#n yapı ek#n#n 
korunmaya de$er oldu$unu açıklayan b#r basın 
b#ld#r#s# hazırlamı!tık (Res#m 03). Ne var k#, bu 
duyarsız uygulama, Esk# Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlü$ü’nün b#lg#s# ve Kurul onayı #le yapıldı ve 
ne yazık k# bütün serg#leme senaryosunu de$#!t#rd#. 
Daha sonra Arkeoloj# Müzeler# kompleks#ne eklekt#k 
tasarımlı gülünç b#r tar#hselc# g#r#! kapısı #n!a ed#ld#. 
Yakın zamanda 2017-2018’de Esk# "ark Eserler# 
Müzes#’n#n web s#tes#nde #lan ed#lm#! b#r te!h#r ve 
tanz#m planı hazırlanmı! oldu$u görülüyor. Bu proje 
umarım uygulanmaz, çünkü b#ze Nez#h Eldem 
tasarımının tamamen ortadan kaldırılmasına ve ba!ka 
b#r yakla!ıma dönülmes#n#n söz konusu oldu$un  
#!aret ed#yor. Yapılardak# güncel gereks#n#mlere yanıt 
vermek #ç#n #kl#mlend#rme, yangın ve deprem 
güvenl#$# gerekçes#yle bazı uygulamalar söz konusu 
olab#l#yor. Ama umarım bu çalı!malar bütün her !ey# 
alt üst edecek b#r tasarımla gerçekle!t#r#lmez. Çünkü, 
1958-74 arasında benzer b#r dönü!ümü ya!amı! 
Castelvecch#o, bugün Scarpa’nın ba!yapıtı olarak 
tanımlanır ve dünya genel#nde örnek durum olarak 
n#telen#rken, b#z#m de Eldem’#n Esk# "ark Eserler# 
Müzes# serg#leme tasarımını aymazlıkla s#lmek yer#ne, 
çok öneml# b#r yen# tar#hsel katman olarak özenle 
korumamız gerek#yor.

Res#m 03. Basın B#ld#r#s#, 2000.
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Harb$ye Asker$ Müzes$: 
Harb#ye’dek# yapının cadde kanadındak# kısmının 
yıkılması sonucunda açılan yarı!ma ve Nez#h 
Eldem’#n bu yarı!ma sonucunda yaptı$ı kanat ve 
d#$er kes#mlerdek# müze uygulamaları da Müze 
komutanlarının de$#!mes#, arada ya!anan asker# 
darbe neden#yle 1990’lara kadar sürdü7.
Nez#h Bey sürekl# olarak yen# komutan atandı$ında 
el#nde dosyasıyla g#d#p ney#n nasıl tamamlanması 
ya da nasıl olması gerekt#$#n# anlatır, derslerde 
de b#zlere bu tasarımını savunma mücadeles#n# 
aktarırdı. Bu yapı maalesef c#dd# b#r sorun ya!adı. 
2009’da tamamlanan %stanbul Kongre Vad#s# 
#n!aat #!ler# sırasında, bazı uygulamalar neden#yle, 
Radyoev#’ne kadar uzanan ve Harb#ye Orduev#’n# de 
#ç#ne alan b#r zem#n oturma problem# ya!andı. Askerî 
Müze’n#n de duvarlarında büyük çatlaklar olu!tu 
(Res#m 04). Genelkurmay Ba!kanlı$ı’nın b#r#mler# 
Harb#ye Askerî Müze ve Kültür S#tes# #le #lg#l# olarak 
2014 yılında b#r çalı!ma ba!latmakla b#rl#kte araya 
çe!#tl# engeller g#r#yor ve proje sürec#n#n ba!laması 
2018 yılına kadar ertelen#yor. Ben, b#r gün b#r 
telefonla b#r anda söz konusu g#r#!#m#n B#l#m Kurulu 
üyes# olarak atandı$ım haber#n# aldım. O zamank# 
ATESE Ba!kanı olan Tu$general Necdet Tuna 
toplantı #ç#n ne zaman uygun oldu$umu soruyordu. 
Ben#mle b#rl#kte #lk a!amada görevlend#r#lenlere 
eklenen #s#mlerle o b#l#m kurulu b#raz daha gen#! 
7  N. Erkal, Nez#h Eldem’#n Bütüncül M#marlı$ı: Harb#ye Askerî Müze ve Kültür S#tes#, 
M#marlık, 411 (Ocak-"ubat 2020), s.41-47.

b#r !ek#lde olu!turuldu. Ankara’dan b#r f#rma 
#!# üstlenm#!t#8. Oldukça gen#! b#r proje ek#b#yle 
toplantılara ba!landı. Ben bu toplantıların ba!ında 
müell#+#k konusunu gündeme get#rd#m ve “Nez#h 
Bey’#n var#sler# var, s#z bu proje #le #k#nc# b#r müell#f 
yaratıyorsunuz. Dolayısıyla kend#ler#n#n haber# var 
mı, muvafakatı var mı” d#ye sordum. Böylece Nez#h 
Bey’#n o$lu Nejat Eldem de b#lg#lend#r#lerek proje 
sürec#ne dah#l ed#ld#. En azından hem uygulama 
sırasında Nez#h Bey’le b#rl#kte bazı üret#mler# 
denetled#$# #ç#n b#lg#s# neden#yle, hem de bütün o 
konuya vakıf olması neden#yle katkı verd#. Proje 
ek#b# tarafından ayrıntılı rölöveler yapıldı, her türlü 
önlemle kar!ılanab#lecek sorunlar ve özell#kle deprem 
güvenl#$# konusu oldukça sıkı #rdelend#. Daha küçük 
grup toplantılarıyla tartı!ılan müdahale kararlarının 
sonuçlanması yakla!ık üç yıl sürdü, 2021 yılı 
#çer#s#nde Koruma Kurulu onayı alınab#ld#. 
Z#raat Bankası ek yapısında bel#rtt#$#m g#b# burada 
da. Nez#h Bey#n çok #nce detayları vardır. Cephelerde 
prekast elemanlar #le pencereler çevrelen#r, çatı 
suyu özel b#r kare kes#tl# #n#! borusuyla alınır, özel 
b#r yuvaya yerle!#r vb. g#b# (Res#m 05). Bütün bu 
ayrıntıların yapılması gereken strüktürel müdahaleler 
#le nasıl #l#!k#lenece$# ve bunların #ç mekanda 
yansımalarının v#tr#nlere etk#s# vs. çok çalı!ıldı ve 
tartı!ıldı gerçekten. Çünkü en büyük problem !u k#, 
Nez#h Bey#n, kend# dönem#n#n d#$er m#marları g#b# 
8  Umut B#lg#ç ve ek#b# tarafından hazırlanan çalı!malar hakkında b#lg# #ç#n bkz: https://
anbm#marl#k.com/proje/harb#ye-asker#-muze/

Res#m 04. Asker# Müze’de zem#n oturmasına ba$lı çatlak olu!umları, 2014, 
(G.Tanyel#)

Res#m 05. Asker# Müze cepheler#nde prekast elemanlar #le çevrelenm#! pence-
reler, 2020 (G.Tanyel#) 
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(örne$#n Sedad Hakkı Eldem) #ncec#k betonarme 
kes#tler# vardır. K#r#!ler, kolonlar o kadar nar#nd#r, 
k#r#! kolon ba$lantıları o kadar özel detaylarla 
yapılmı!tır k#, karbon elya+a saralım öner#s#n# 
uygun bulmak mümkün de$#ld#. E$er sarılırsa artık 
o detayları göremey#z, özgün tasarım kal#tes#nden
söz edemey#z, çünkü kalınla!acaklardır. Epey
sorgulamalar yapılıp çözüm öner#ler# tartı!ıldıktan
sonra, söküm ve tekrar yapım a!amalarının her b#r
ayrıntısına yönel#k pa&alar hazırlandı. (Res#m 06 ).
Bu detayların söküldükten sonra tekrar üret#lmes#
gerek#r. Umarım #y# b#r uygulamacıya tarafından
üstlen#l#r ve do$ru b#ç#mde restorasyonu yapılır.

Yüksek Ger$l$m Laboratuvarı:
Gümü!suyu Kı!lası’nın kuzey#nde, Prof.Dr Bedr# 
Karafak#o$lu Caddes#’yle arada kalan kes#mde 
yer almaktadır. Nez#h Hoca sürekl# anlatırdı, 
nasıl b#r karkasken alıp, o e$#ml# duvarları #n!a 
ederek, b#r Faraday kafes# tasarladı$ını9. %TÜ’nün 
!eh#r#ç# kampüsler#nden #lk# olan Gümü!suyu 
Kı!lası tesc#ll#, fakat #lg#nçt#r k# günümüzde 
Elektr#k Fakültes#’n#n #lk dekanı olan Prof. Fuat 
Külünk’ün adı ver#lm#! olan bu yapı tesc#ll# de$#l, 
çünkü aynı parselde bulunmuyor. Üstel#k, Beyo$lu, 
Gümü!suyu Mah., 755 Ada 3 ve 4 olarak #k# parsele 
b#rden oturuyor. Gümü!suyu Kampüsü b#naların 
neden farklı parseller# oldu$unu b#lm#yorum, 

9  C. Osmano$lu %lmen, a.g.e., s.22-24.

Gülsün TANYEL%

ama #lg#l# Koruma Kurulu’ndan ö$ren#ld#$# üzere 
Laboratuvarın tesc#l kaydı bulunmamakta. Elektr#k 
Fakültes# Gümü!suyu’nda olmadı$ı #ç#n etrafı 
çöküntü alanına dönü!mü!, n#tel#ks#z eklerle 
sarılmı! durumda (Res#m 07). Artık laboratuvar 
olarak önem#n#n ve kullanımının azalmasına 
ra$men ün#vers#ten#n kontrolünde oldu$u #ç#n 
korunaca$ına güven#yoruz. Oysa, 20. yüzyıl m#mar# 
m#rasının tesc#le konu olması çok u$ra!tı$ımız 
çok zorlandı$ımız ba!lıklardan b#r#, dolayısıyla 
kayıt altına alınması çok öneml#. %TÜ Yapı %!ler# 
ve Tekn#k Da#re Ba!kanlı$ı’nın bu ba!vuruda 
bulunmasına yönel#k g#r#!#mler# ba!lattık.

Res#m 06. Harb#ye Askerî Müzes# Restorasyon Projes#’nden ayrıntı, ANB M#marlık, 2021

Res#m 07. %TÜ. Yüksek Ger#l#m Laboratuvarı, 2021 (G.Tanyel#)
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anlatımlarda kullanılıyordu. O günler#n güncel 
teknoloj#s#yle salonun çok efekt#f kullanılmasını 
sa$lamı!tı Eldem. Artık perdey# yatırırsak kaldırmak 
problem olur d#ye çek#n#l#yor.
213 no’lu mekan, Nez#h Hoca’nın b#r#nc# katta 
tasarladı$ı dersl#k salonlarından b#r d#$er#yd#. 
Orada da ö$renc#ler#n oturma yönüne göre 
yerle!t#r#lm#! ve ç#& slayt mak#nes# #ç#n tasarlanmı! 
perdeler# vardır. Tek kolça$ı not alab#lmek #ç#n 
tasarlanmı! özel ah!ap sandalyeler#m#z vardı; artık 
onlar da yen#lenm#! durumda. Sadece projeks#yon 
yer# ve kürsü Nez#h Eldem’#n tasarımı #le kaldı. 
Duvardak# ses yutucu akust#k paneller de duruyor. 
Analogdan elektron#k aktarıma geç#ld#$# #ç#n 
b#lg#sayarlara ba$lanacak projeks#yonlar tavana 
asılarak çözümlenm#! durumda (Res#m ). Buna 
kar!ılık y#ne Nez#h Bey tarafından Ta!kı!la Caddes# 
kanadının çatısında çel#k strüktür ve gaz beton 
plaklar kullanılarak tasarlanmı! olan stüdyolarda 
pek b#r de$#!#kl#k olmadı (Res#m ). Sadece 
pencere do$ramaları de$#!t#. Ta!kı!la’da M#marlık 
Fakültes# ve %n!aat Fakültes# #ç#n #k# ayrı k#taplık 
tasarlamı!tı. S#nan Holü’nden g#r#len M#marlık 
Fakültes# k#taplı$ı 

      Res#m 0 . %TÜ Ta!kı!la,   2021 (G.Tanyel#)

Res#m . %TÜ Ta!kı!la, 213, 2021 (G.Tanyel#)

Ta#kı#la: 
Nez#h Eldem, Ta!kı!la’yı ça$da! b#r fakülteye 
dönü!türen katkıları dı!ında, d#$er hocalarımızla 
b#rl#kte %TÜ kullanımında kalmasını sa$layanlardan 
da b#r#s#d#r. 
109 no’lu salon b#z#m ö$renc#l#$#m#z zamanında 
tamamlandı, açıldı. Onun tasarımında kullandı$ı 
renkler ve o dönemdek# ah!ap elemanların b#r kısmı 
kaybed#ld#. Cadde tarafına bakan pencerelerde, 
sürme pencere kepenkler# vardı. Bunlar aynı 
zamanda ses paneller# olarak da #!lev görüyordu. 
Çok a$ır oldukları ve kullanım zorlu$undan ötürü 
onların zaten bell# b#r süre sonrasında kaldırılması 
gündeme gelm#! yer#ne perdeler eklenm#!t#. Perdeler 
ve zem#n reng# de farklıydı, o da de$#!t#r#ld# (Res#m 
08). Oysa, Nez#h Bey güncel teknoloj#y# çok kullanır, 
mekan#k çözümler# de ço$unlukla kend# tasarlardı. 
Ancak yeterl# kaynak ayrılmaması ve uzun süre 
bakımsız kalması sebeb#yle salon altyapısında b#rçok 
aksam kullanılamaz hale geld#. Örne$#n, sahnedek# 
#k# perdeden b#r# 16 mm f#lm göster#m# #ç#n yatay 
olarak konumlandırılab#l#rken d#$er# otomat#k 
tamburlu slayt mak#nalarıyla gerçekle!t#r#len görsel 
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Res#m 11. %TÜ Ta!kı!la, Esk# M#marlık Fakültes# K#taplı$ı /     

Gülsün TANYEL%
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artık per#yod#klere ayrıldı ve b#raz renklend#r#ld# 
(Res#m 11). Mob#lyalar da de$#!t# ama özgün 
tasarımını sürdürüyor. Benzer durum d#$er k#taplık 
mekanı #ç#n de geçerl# (Res#m 12).

Maçka G Amf$s$:
Onunla #lg#l# söyleyeb#lece$#m, genel durumunun 
korundu$u sadece özgün koltuk detaylarının artık 
olmadı$ıyla sınırlı olacak Res#m 13‘de kaplaması 
de$#!t#r#lm#! olsa da özgün koltuklar en son 2011 
yılında çekt#$#m foto$ra&a görülüyor. Ah!ap renkl# 
koltuklar yerdek# tu$la reng# dö!eme #le uyumluydu. 
"#md#k# koltukların kırmızısı Yapı %!ler#’n#n kend#nce 
aldı$ı b#r karar olmalı. Salonun altyapısıyla #lg#l# 
de$#!#kl#kler#n 2007 ve 2016’da gerçekle!t#r#ld#$# katkı 
verenler adına asılmı! plaketlerden anla!ılıyor. Öte 
yandan salonun betonarmeyle gerçekle!t#r#len b#rçok 
detayında bazı sorunların görülmeye ba!landı$ı 
söyleneb#l#r. Yakın gelecekte bunların korunması #ç#n 
özel çaba sarfed#lmes# gerekecekt#r (Res#m 14).
Sonuç olarak Nez#h Eldem m#marlı$ının bugüne 
ula!an ürünler#n#n #ç#nde en #y# durumda olanların 
%TÜ bünyes#ndek#ler oldu$u, ancak onların da 
k#m# özgün detaylarını y#t#rd#kler# söyleneb#l#r. %TÜ 
bünyes# dı!ında kalanlar #ç#nse aynı !ey# söylemek 
zor gözüküyor. Türk#ye m#marlık ortamının ve 
kamuoyunun ça$da! m#mar# ürünlere bugüne kadar 
göster#lenden daha fazla önem vermey# ve özen 
göstermey# ö$renmes# gerekt#$# a!#kâr.

Res#m 12. %TÜ Ta!kı!la, Esk# %n!aat Fakültes# K#taplı$ı /Güncel M#marlık Fakültes# K#taplı$ı, 2021 (M.T.Ocak)

Res#m 13. %TÜ Maçka, G Amf#s# /Mustafa Kemal Amf#s# , 2011 (G.Tanyel#)

Res#m 14. %TÜ, 109, G Amf#s# /Mustafa Kemal Amf#s#  2021 (G.Tanyel#))
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Aysel ÇÖTELIO,LU

Nezih Eldem’in Ressamlı$ı

Hocamız Nez#h Eldem #le #lk olarak 1986 
yılında Harb#ye’dek# Asker# Müze’n#n 
te!h#r ve tanz#m projes# #ç#n yapılan 

toplantılarında tanı!tım. O zaman ara!tırmacı 
kadrosu #le #!e yen# ba!lamı! genç b#r sanat 
tar#hç#s# olarak bu toplantıları sadece b#r gözlemc# 
olarak sess#zce #zlerd#m. Müze’n#n esk# uzmanları 
eserler# gruplayarak te!h#r planını yapmı!lardı. 
Nez#h hoca da te!h#r tanz#m projes#n# yapmı!, 
v#tr#nler# tasarlamı!tı. Nez#h Bey’#n o$lu Nejat 
Bey de genç b#r m#mar olarak toplantılara 
katılırdı Bazen uzmanlar özell#kle v#tr#nler#n 
yerler# konusunda b#rkaç de$#!#kl#k #sterler ama 
bu #stekler# k#barca redded#l#rd#. Nez#h hocayı 
tanıyan herkes onun nezaketle savundu$u 
projes#nde de$#!#kl#k yapılmasını #stemed#$#n# 
b#l#r. Uzun uzun falanca de$#!#kl#$#n neden 
yapılamayaca$ını anlatır ve toplantıda bulunanları 
#kna ederd#. O’na göre projen#n bütünlü$ü 
bozulamazdı. Sonraları b#l#msel toplantılarda 
kend#s#n# gördüm ve o günlerden konu!tuk. Nez#h 
hocanın 100. Do$um yıldönümü #ç#n hazırlanan 
bu k#tap vasıtasıyla ben de kend#s#n# saygı ve 
rahmetle anıyorum.
1921 yılında %stanbul Eyüp’de do$an ve 2005 
yılında y#t#rd#$#m#z Prof. Dr. Nez#h Eldem, daha 
çok m#marlı$ı ve akadem#syenl#$# #le tanınmı!, 
ressamlı$ı ve daha sonra söz edece$#m#z g#b# 
farklı sanat dallarına e$#l#m# #se çok fazla ön 
plana çıkmamı!tır. Oysak# res#m, babası Sırrı 
Eldem’#n res#m ö$retmen# olması sebeb#yle daha 
çocuk ya!larında hayatına g#rm#!t#r. Babası g#b# 
ö$retmen olan annes# Mükerrem Hanım ve Sırrı 
Bey#n U!ak ve Den#zl#’de ö$retmenl#k yapmaları 
sebeb#yle #lkö$ret#m#n# bu #llerde tamamlar. 
Resm#n yanı sıra müz#k merakı #le de b#l#nen 
Sırrı Bey, U!ak’ta b#r de foto$raf atölyes# açmı!, 
bu atölyede erkekler#n foto$ra+arını kend#s#, 
kadınların foto$ra+arını e!# Mükerrem Hanım 
çekm#!t#r. Cumhur#yet devr#mler#ne ba$lı, kültür 
ve sanata dü!kün b#r a#lede yet#!en Nez#h Bey, 
anne ve babasının tay#nler# %stanbul’a çıkınca 

Vefa Erkek L#ses# ve Kabata! L#ses#’nde e$#t#m#n# 
tamamlar. Devlet Güzel Sanatlar Akadem#s# 
M#marlık bölümünden 1944 yılında mezun olur 
ve bu yıllarda Sedat Hakkı Eldem #le çalı!ır. 
Çocuk ya!larında yaptı$ı ç#z#mler, 
Dârülmuall#mîn (%stanbul Ö$retmen Okulu) 
mezunu olan ve e$#t#m# sırasında ressam "evket 
Da$’dan (1876-1944),  e$#t#m alan babasının 
be$en#s#n# kazanmı!tır. Kusursuz b#r ç#z#m ve 
gözlem yetene$#ne sah#p oldu$u daha küçük 
ya!larda yaptı$ı res#mlerde ortaya çıkar. 
Kend#s#n#n #fades#yle resme e$#lmes#ndek# 
en öneml# etkenlerden b#r# babasının ressam 
olmasıdır. Bugün çe!#tl# müzelerde res#mler# 
bulunan Sırrı Bey’#n peyzajları gerçekç# b#r 
akadem#k e$#l#m# yansıtır. Fat#h Sultan Mehmed’#n 
Ayasofya’ya g#r#!# konulu resm# Topkapı Sarayı 
Müzes# envanter#ne kayıtlıdır. A#le %stanbul’a 
döndükten sonra #ç#nde bulundukları kültür ve 
sanat ortamında Nez#h Bey’# en çok destekleyen 
sanatçılardan b#r# "evket Da$ olmu!tur. Ortaokul 
yıllarında yaptı$ı konulu ve büyük boyutlu 
res#mler#n# gören "evket Da$’ın, “Olmaz, bu 
!dmana bu k!loları kaldırarak ba"lanmaz. Al 
boyaları çık kırlara, tab!ata” ded#$#n# anlatan 
Nez#h Bey, o günden sonra resme hep yer#nde 
ba!layıp yer#nde b#t#rd#$#n#, atölyede #mza 
b#le atmadı$ını bel#rterek, “Çok sevd!m resm!, 
bu sayede mutlu b!r çocuklu#um ve gençl!#!m 
oldu. Do#rusu, res!mler!m hep satıldı. O zaman 
sev!n!rd!m "!md! üzülüyorum” der1. "evket Da$ 
daha sonra bütün res#m malzemeler#n# vas#yet# 
#le Nez#h Eldem’e bırakarak onurlandırmı!, aynı 
zamanda Nez#h Bey#n ressamlı$ına olan #nancını 
gösterm#!t#r. 
1944 yılında Akadem#’den mezun olduktan sonra 
Yüksek Mühend#s Mekteb# M#marlık bölümünde 
röleve ve serbest res#m dersler# ver#r. B#r yandan 
res#m tutkusu devam ederken meslek olarak 
m#marlık alanında #lerlemeye kararlıdır. Res#m 
yetene$# kend#s#ne göre de m#marlık #ç#n öneml# 
b#r avantajdır2. M#mar# ç#z#mler#nde, b#nayı 
1 Yalçın, 2003, 386
2 Osmana$ao$lu %lmen, 2007, 6

Ömrü boyunca sanatçı yönü onu hep sanatın farklı dallarına yöneltm#! ve 
yapıtları sadece res#mle sınırlı kalmamı! seram#k çalı!malarına devam etm#!, 
heykel ve lüle ta!ından rölye+erde üretm#!t#r. 

* Aysel Çötel#o$lu, Sanat Tar#hç#, Topkapı Sarayı Müzesi Resim Uzmanı (Emekli)
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çevres# ve peyzajı #le b#rl#kte ele aldı$ı görülür. 
Yüksek Mühend#s Mekteb#’n#n %stanbul Tekn#k 
Ün#vers#tes#’ne dönü!mes#nden sonra B#na B#lg#s# 
kürsüsünde Alman m#mar Paul Bonatz’ın (1877-
1956) as#stanlı$ını yapar. O yıllarda Bonatz, II. 
Ulusal M#marlık Akımı’nın destekley#c#s# ve 
yönlend#r#c#s#d#r. 
1950-1953 yıllarında %stanbul Tekn#k Ün#vers#tes# 
rektörü olan ve M#mar Orhan Arda #le Anıtkab#r’#n 
m#mar# projes#n# kazanan Prof. Dr. Em#n 
Onat (1910-1961) Nez#h Eldem’e Anıtkab#r’#n 
moza#kler#n#n tasarımında çalı!masını tekl#f 
eder. Moza#kler %talya’da üret#lmekted#r. Bunun 
üzer#ne Nez#h Eldem 1952 yılında e!# Eda Hanım 
#le M#lano’ya g#der ve orada #k# yıl kalır. Bonatz’ın 
aracılı$ı #le ünlü m#mar ve endüstr#yel tasarımcı 
G#o Pont#’n#n Pol#tecn#co d# M#lano’dak# (M#lano 
Pol#tekn#k Ün#vers#tes#) dersler#n# m#saf#r ö$renc# 
olarak tak#p eder ve O’nun bürosunda çalı!ır. Bu 
dönemde G#o Pont#’n#n atölyes#nde endüstr#yel 
tasarımlar yapılmaktadır. Nez#h Bey de endüstr#yel 
tasarıma merak sarar. II. Dünya Sava!ı sonrası 

Avrupa ve Amer#ka’da zanaat #ç#n tasarım, sanay#de 
tasarım kültürünü olu!turmak akımı ortaya 
çıkmı!tı. Tekst#l, mob#lya, ev aksesuarları, yen# 
çıkan ürünler #ç#n ambalaj ve t#yatro oyunları #ç#n 
sahne tasarımları vb, 1950’l# yıllarda G#o Pont#’n#n 
atölyes#nde yapılan #!lerd#. Ça$da! tasarım kavramı 
bu yıllara damgasını vururken dekorat#f geleneksel 
yakla!ımlar redded#l#yordu. Eklekt#k ve k#!#sel 
terc#hlere göre sadele!t#r#lm#!, soyut ve geometr#k 
tarzda modern objeler ortaya çıktı3. Ça$da! tasarım 
kavramı “New Look”4 dönem#n beklent#ler#ne 
uygundu.
Tasarım dünyasındak# bütün bu anlayı!lar, Nez#h 
Eldem’#n M#lano’da yaptı$ı mob#lya, küçük ev 
objeler# tasarımları ve seram#k çalı!malarına 
yansımı!tır. %stanbul’a döndükten sonra da mob#lya 
tasarımı, heykel ve seram#k çalı!malarına devam 
ett#. M#lano’da Anıtkab#r #ç#n yapılan moza#kler#n 
tasarımlarını yapmı!,  moza#k yapımını da 
b#zzat ba!ında durarak ö$renm#!t#5. Anıtkab#r 
moza#kler#n#n tasarımında; lah#t n#!# tonozunda 
altın yaldız moza#k panonun ortasında merkez# 
küçük b#r mot#f ve kenarlarında zar#f b#tk#sel 
bezemeler, "eref Holü tavanında k#l#m desen# 
kullanarak geleneksel mot#f ve kompoz#syon 
repertuarına ba$lı kaldı$ı görülür.
1954’te %stanbul’a dönen Eldem, %talya’da tanı!tı$ı 
ünlü m#mar ve yazar Bruno Zev#’n#n (1918-2000) 
m#marlık görü!ü do$rultusunda hazırladı$ı 
“Modern M#mar# ve %talya” ba!lıklı tez#yle doçent 
olur. 1962’de #se profesörlük unvanına hak kazanır. 

3  Erturan, 2019, Röportaj
4  Gür Üstüner, 2018, 53
5  Osmana$ao$lu %lmen, 2007, 11

Res#m 1. %ç #çe geçm#! seram#k küreler, M#lano 1952-53

Res#m 2. Tuvalet takımı, M#lano 1952-53
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Çok yönlü sanatçı k$#$l$&$
Ömrü boyunca sanatçı yönü onu hep sanatın 
farklı dallarına yöneltm#! ve yapıtları sadece 
res#mle sınırlı kalmamı!tır. Yukarıda da 
bel#rt#ld#$# g#b# seram#k çalı!malarına devam 
etm#!, heykel ve lüle ta!ından rölye+er 
üretm#!t#r. 
Askerdeyken lüle ta!ı üzer#ne yaptı$ı 
rölye&e (Res#m 4) sevg#l# e!# Eda 
Hanımın portres# yer alır. Res#m 
5’te yer alan rölyef bro!, y#ne lüle 
ta!ı üzer#ne oyulmu!tur ve üzer#ne 
gagaları b#rb#r#ne de$en #k# ku! 
#!lenm#!t#r. E!# Eda Hanım #ç#n 
yaptı$ı bu bro!un kutusunu da 
kend#s# yapmı!tır (Res#m 6). Bu 
çalı!ması da lüle ta!ı Eda Hanım 
portres#yle aynı yıllarda yapılmı! 
olmalıdır. Daha geç dönemde yaptı$ı ba! 
heykel#, o$lu Nejat Bey’#n o$lu, yan# torunu 
Can Eldem’d#r6. 
6  Nejat Eldem tarafından ver#len bu b#lg#ler ve d#$er yardımları #ç#n kend#s#ne çok 
te!ekkür eder#m.

Res#m 3: Üzer# f#gürlü seram#k vazo 

Res#m 5: Lüle ta!ı rölyef bro! ve kutusu 1949 c#varı

Res#m 6: Lüle ta!ı rölyef bro! ve kutusu 1949 c#varı

Solda Res#m 4: Lüle ta!ı üzer#ne rölyef Eda Hanım Portres#,1949 c#varı 
Sa$da Res#m 7: Torunu Can Eldem’#n ba! heykel#

Aysel ÇÖTELIO,LU



1 1 7Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

Nez$h Eldem’$n res$mler$
Bu yazıda #ncelenen esk#z, karakalem, suluboya 
ve ya$lıboya res#mler, Nez#h Eldem’#n o$lu 
Nejat Eldem’#n koleks#yonundan alınmı!tır. 
Koleks#yondak# yapıtların b#r bölümü “Nez!h 
Güven” #mzalıdır. Bunun sebeb# Eldem a#les#n#n, 
2 Ocak 1935’te yürürlü$e g#ren soyadı kanunu 
önces#nde “Güven” soyadını almak #stemeler# 
ancak bu mümkün olmayınca Eldem soyadını 
almalarıdır. 
 Nez#h Bey’#n res#mler#n# ele almadan önce 
dönem#n res#m etk#nl#$#ne kısa b#r göz atmak 
gerek#r. O’nun ortaokul, l#se ve ün#vers#te 
yıllarında özell#kle %stanbul’da res#m etk#nl#$# 
oldukça hareketl#d#r. 1908’de kurulan Osmanlı 
ressamlar Cem#yet# 1921’de Türk Ressamlar 
Cem#yet#, 1926’da Türk Sanay#-# Nef#se B#rl#$# 
ve sonunda 1929’da Güzel Sanatlar B#rl#$# adını 
alır. Güzel Sanatlar B#rl#$# üyeler#, Osmanlı 
Ressamlar Cem#yet# anlayı!ına ba$lı kalarak 
Türk Akadem#zm#7 den#len b#r görü!e sah#pt#rler. 
Süleyman Seyy#d, Al# Rıza, "evket Da$ g#b# 
ressamlar gerçekç#, Hal#l Pa!a, Nazm# Z#ya 
Hüsey#n Avn# L#f#j, H#kmet Onat, %brah#m Çallı 
g#b# ressamlar empresyon#zm etk#l# res#mler 
yapıyorlardı. Res#m e$#t#m# #ç#n 1880’de Hal#l Pa!a, 
1908-1914 yıllarında %brah#m Çallı, Sam# Yet#k, 
Feyhaman Duran, H#kmet Onat Nazm# Z#ya, 
Namık %sma#l, Hüsey#n Avn# L#f#j Par#s’e res#m 
e$#t#m# #ç#n gönder#lm#!lerd#8. 1914’de B#r#nc# 
Dünya Sava!ı’nın çıkı!ı #le yurda dönen ve 1914 
Ku!a$ı veya Çallı Ku!a$ı olarak adlandırılan bu 
sanatçıların b#rço$u Sanay#-# Nef#se Mekteb#’nde 
ö$retmenl#k yapmı! ve dönem#n res#m etk#nl#$#nde 
bel#rley#c# b#r rol oynamı!lardır. 1910’lu yıllarda 
Batı’da küb#zm, futur#zm g#b# akımlar natüral#zme 
b#r tepk# olarak ortaya çıkmı! ve modern sanat 
do$mu!tu. Fakat Batı’dan dönen bu genç ku!ak 
ressamlar yen# akımları ben#msemem#!ler, 
empresyon#zm#n etk#s#nde res#mler yapmaya 
devam etm#!lerd#. Ancak bu empresyon#zm, Batı 
empresyon#zm#nden farklı olarak, Adnan Turan#’ye 
göre akadem#kle!m#! b#r empresyon#zmd#r, gen#! 
fırça darbeler#, #zlen#mc# b#r renk ve ı!ık anlayı!ı #le 
b#rl#kte #fadec#9 b#r tutum da göster#r. 
Dönem#n d#$er b#r res#m etk#nl#$#n#, 1933 yılında 
Zek# Fa#k %zer’#n ev#nde Nurullah Berk, Ab#d#n 
D#no, Zek# Fa#k #zer, El#f Nac#, Cemal Tollu ve 

7  Berk-Özsezg#n,1983, 43
8  Çötel#o$lu, 1996, 12 
9  a.g.e., 432

heykeltıra! Zühdü Mür#do$lu tarafından kurulan 
D Grubu’nun serg#ler# olu!turur.  1933’de #lk 
serg#ler#n# Beyo$lu Narmanlı Han’dak# M#moza 
!apka ma$azasında açan D Grubu üyeler# 
akadem#zm#n körü körüne tab#at takl#d# res#m 
anlayı!ını redded#yorlardı. Çe!#tl# serg#lerle 
adını duyuran ve üyeler# artan D Grubu Türk 
res#m sanatında modern#zm#n ba!langıcı sayılır. 
Kar#katür e$#l#m# gösteren res#mler yapmı!lar, 
küb#zm ve konstrükt#v#zm g#b# akımları 
ben#msem#!lerd#.
Nez#h Eldem bu sanat ortamıyla #ç #çe ya!arken 
13-15 ya!larında merkez# Alay Kö!kü’nde 
bulunan Güzel Sanatlar B#rl#$#’ne üye olur. Burada 
res#mler#yle dönem#n öneml# ressamları %brah#m 
Çallı, Sam# Yet#k, Ayetullah Sümer ve H#kmet 
Onat’ın deste$#n# ve be$en#s#n# kazanır. B#rl#$#n 
1935-1946 yıllarında %stanbul ve Ankara’da açılan 
serg#ler#ne katılır. Res#mler# bu serg#ler#n genç 
yetenekler bölümünde serg#len#r10. Bu dönemde 
yaptı$ı peyzajlar, Türk empresyon#zm#n#n #zler#n# 
yansıtır. B#r yandan az da olsa D Grubu etk#ler# 
ta!ıyan ç#z#mler yapmı!tır. Babası Sırrı Bey’#n #k# 
karakalem portres# D Grubu ç#zg#s#ne yakın farklı 
b#r üslup arayı!ını göster#r (Res#m 8 ve 9).
10  Yalçın, 2003, 386

Res#m 8. Babası Sırrı Bey’#n karakalem portres#, Nez#h Güven 1939 #mzalı
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Res#m 9: Babası Sırrı Bey’#n karakalem portres#, Nez#h Güven #mzalı

Res#m 10: Eda Hanım d#k#! d#kerken, Karakalem, Eldem, 1951 #mzalı
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Karakalem ve suluboya res$mler$
Yakın zamanda kaybett#$#m#z de$erl# hocamız 
Do$an Kuban’a göre “Ressamlı#ı yaptı#ı her 
"ey! haklı gösterecek kadar !y!d!r”11. Bu tesp#te 
res#mler#n#n son derece gerçekç# ve do$ru 
oldu$unu da ekleyeb#l#r#z. Anlık #zlen#mler# verd#$# 
çok sayıda karakalem resm# vardır. Bunlarda 
porteler, otoportreler, kend# günlük ya!amından 
sahneler, sokaklar ve esk# Türk evler#n# konu 
almı!tır. Annes# Mükerrem Hanım, Babası Sırrı 
Bey, 1949 yılında evlend#$# e!# Eda Hanım, o$lu 
Nejat Bey, yakınları, arkada! ve meslekta!ları 
sıklıkla portreler#ne konu olmu!tur. Res#m 10 
ve 11’dek# Eda Hanım portreler#, yalın ç#zg#lerle 
hareket ver#lm#!, anlık #zlen#mler yansıtır. 
Annes# Mükerrem Hanım’ın 1946 tar#hl# portres# 
(Res#m 12), o$lu Nejat Bey’#n #k# ya!ındak# 
renklend#r#lm#! portres# (Res#m 13), “g, 7” #mzalı 
otoportres# (Res#m 14) portre çalı!malarından 
sadece b#r kaçıdır. 1994 yılında yaptı$ı b#r 
portres#nde #se onun duygusal ve sevecen yönüne 
#!aret eder !ek#lde “yavrularıma, babanız, deden!z” 
yazısı vardır. (Res#m 15). Bu otoportre, el#m#zdek# 
mevcut örnekler #ç#nde en son tar#hl# portred#r.
11  Kuban, 1991, 99

Res#m 12: Annes# Mükerrem Hanım, Karakalem, N. 1946 #mzalı Res#m 11:. Eda Hanım portres#, Karakalem, #mzasız

Res#m 13: O$lu Nejat Eldem, Karakalem, suluboya, 25 Ocak 1959 tar#hl#
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Res#m 14: Otoportre, Karakalem, g, 7 #mzalı (Güven 1947?) Res#m 15: Otoportre, Karakalem, N.E. 1983 #mzalı

Aysel ÇÖTELIO,LU

Res#m 17: Sef#ller romanının ba!kahramanlarından Javer’#n portres#, 
Karakalem, Nez#h Güven #mzalı

Karakalem ç#z#mler# onun vazgeç#lmez# g#b#d#r. 
El#nde sürekl# res#m ka$ıdı ve kalem#yle gezer, nereye 
g#tse malzemeler# yanındadır. M#mar arkada!ı 
Sev#nç Had#, Nez#h Eldem’# anma konu!masında 
O’nun bu tutkusunu !u sözlerle anlatır12; 
“%!md! de Nez!h Eldem›!n b!r anda el!nden çıkan 
ç!z!mler! !ç!n b!raz a!le ortamından bahsetmek 
!st!yorum. E"! Eda Hanımla Prof. Nez!h Eldem’! 
Tuzla’dak! ev!m!zde b!rkaç gün a#ırlamak 
mutlulu#unu ya"amı"tık. Ev yen! b!tm!"t!. Yan! 
sınav verecekt!k. Nez!h Bey kalemler!, ka#ıtları ve 
sulu boya takımı !le gelm!"t!. Sabahley!n odasından 
çıktı. Galer!den a"a#ıya baktı. Merd!venden 
!nerken burası tam b!r ya"am platformu d!ye 
n!telend!rd!#! masa ba"ında, sabah çayından 
sonra Tül!n Had!, $mre Had! ve %andor Had!›n!n 
karakalem portreler!n! ç!zd!. Daha sonra, ev!n 
etrafında "öyle b!r dolanıp her gün ö#leden sonra 
saat 3’te, bel!rled!#! t!p!k noktada ç!zd!kler!n! 
suluboya !le tamamladı. Res!m ev!m!z! aksett!ren 
çok de#erl! b!r eser oldu.” 
Bugün Sev#nç Had# koleks#yonunda bulunan bu 
portreler ve ev#n suluboya resm# “N.Eldem 1983” 
#mzalıdır (Res#m 16)13.
12  Had#, 2020, s.42. 
13 Evinin suluboya resmini benimle payla!an Sevinç Hadi’ye te!ekkürler-
imi sunarım.
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Res#m 16: Sev#nç 
ve "andor Had#’n#n 
Tuzla’dak# ev#, Suluboya, 
N. Eldem 83 #mzalı.
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Eldem’#n karakalem portreler# arasında 
#lg#nç b#r yer tutan b#r çalı!ması da V#ctor 
Hugo’nun #lk kez 1862’de yayımlanan Sef#ller 
romanında, katı b#r kanun adamı (müfett#!) 
karakter#ndek# Javer’#n portres#d#r (res#m 
17). Javer’#n f#zyonom#s# romanda uzun uzun 
tanımlanmı!tır14;
“….Javer’!n dört kö"e b!r yüzü, basık b!r burnu 
vardı. Burun del!kler! kocamandı.….Yüzünde 
vah"! b!r otor!ten!n !z! okunurdu…”.
“Nez!h Güven” #mzalı portren#n arkasında 
“Sef!ller f!lm!nde pol!s haf!yes! Javer” yazılıdır. 
Nez#h Bey’#n Sef#ller f#lmler#n#n hang# 
vers#yonunu #zled#$#n# b#lm#yoruz, ancak portre, 
romandak# tanımlamayla benzerl#k ta!ır. 
M#lano’da yaptı$ı b#r ç#z#m# 1952 tar#hl#d#r. 
Sa$ alt kö!ede “M!lano 10. Gün 1952” yazısı 
yer alır. Bu kez b#r atlı araba yarı!ını konu alan 
Eldem, atların ve sürücüler#n dev#n#m #ç#ndek# 
hareketler#n# ustalıkla yansıtmı!tır.

14  Hugo, 1862, https://gubad#blok.f#les.wordpress.com, 21, 22

Askerl$k günler$ 
Nez#h Eldem askerl#$#n# yedek subay olarak 
Erzurum’da yapmı!tır. 1949 yılında teskeres#n# alan 
Nez#h Bey’#n, askerl#k günler#n# görselle!t#rd#$# 
esk#zler# y#ne karakalem çalı!malardır. Çok azı 
suluboya #le renklend#r#lm#!t#r. Komutanlarının 
portreler#, askerler#n günlük ya!amlarından 
sahneler #çeren bu res#mler “Nez!h Güven” 
#mzalıdır. Res#m ka$ıtlarının arkasına “S!lah 
tem!zl!#!”, “N!zam!ye nöbet!”, Armut çalarken, 
D!kkat Tank gel!yor!..” g#b# notlar yazılıdır. 
Suluboya #le kısmen renklend#rd#$# “Armut 
çalarken” resm#nde “Tank gel!yor” d#ye söz 
ett#$# ve resm#n arka planında görülen k#!#n#n 
suluboya portres#n# yapmı!tır. Bu k#!# kamp 
komutanı B#nba!ı Sa'ett#r. Portren#n arkasına 
“(Kamp Allahı), kamp komutanı B!nba"ı Sa&et” 
notunu espr#l# b#r !ek#lde dü!mü!tür. Eldem’#n 
suluboya res#mler#n#n el#m#zde çok fazla örne$# 
bulunmamaktadır. Bunlardan b#r#nde arka planda 
#k# katlı beyaz b#r ev, önünde beyaz b#r masa ve 
sandalyeler#, ön planda b#r a$aç resmed#lm#!t#r. 

Res#m 18:  Atlı araba yarı!ı, karakalem, 1952 tar#hl#

Aysel ÇÖTELIO,LU
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Res#m 19: S#lah Tem#zl#$#, Karakalem, Nez#h Güven #mzalı

Res#m 20: N#zam#ye nöbet#, Karakalem, Nez#h Güven #mzalı (altında “fevkalade” yazılıdır.)
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Arka plandak# bahçe duvarı ve duvarın arkasında 
devam eden ye!#ll#k s#luet hal#nded#r. Çok az 
ve sadele!t#r#lm#! ögelerle resmed#lm#! olan bu 
kompoz#syon romant#k b#r duygu ver#r (Res#m 
23). B#r ba!ka resm# karakalemle yapılmı! ah!ap 
Türk evler#n#n oldu$u b#r sokaktır. Sa$dak# 
ev#n cumbalı çıkması ve b#rkaç ye!#l yapraklı 
dal suluboya #le renklend#r#lm#!t#r. (Res#m 24)  
Sokakta yo$urt satan b#r sokak satıcısı resmederek 
günlük ya!amdan b#r #zlen#m yansıtmı!tır.
Nez#h Bey’#n gözleme dayalı, gerçekç# 
res#mler#nden farklı olarak “Nez!h Güven” #mzalı 
b#r suluboya çalı!ması hayal# ögeler #çer#r (Res#m 
25). Res#mde sa$dan sola do$ru yerle!t#r#lm#! 
mermer korkuluklu b#r merd#ven ve yanlarda 
serv# a$açları yer alır. Solda b#r saksı, b#r sütun 
üzer#nde ba!ı ve kolları olmayan b#r heykel (torso) 
yer alır. %k# korkuluk arasında merd#venler# 
çıkan lac#vert uzun g#ys#l#, ba!ında tülbend# olan 
b#r kadın resmed#lm#!t#r. Arka plan bel#rs#z ve 
gökyüzü renkl# bulutlarla kaplıdır. Eldem, mermer 
dokusunu, kadının g#ys# kıvrımlarını ve a$açların 
gölgeler#n# ı!ık-gölge vuru!larıyla yansıtmı!tır. Bu 
res#mde yabancı b#r romant#zm sez#l#r. Res#m 22: B#nba!ı Sa'et, Suluboya, N.G #mzalı

Res#m 21: Armut çalarken, Karakalem, suluboya, %mzasız

Aysel ÇÖTELIO,LU
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Res#m 23: Beyaz ev, Suluboya, %mzasız 

Res#m 24: Sokak resm#, karakalem ve suluboya, #mzasız Res#m 25: %s#ms#z, Suluboya, Nez#h Güven #mzalı
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Ya&lıboya res$mler$
Nez#h Eldem’#n ya$lıboya çalı!maları Güzel 
Sanatlar B#rl#$# Üyes# a$abeyler# g#b# gerçekç#l#k 
akımı ve Türk empresyon#zm#n#n etk#ler#n# ta!ır. 
Nejat Eldem koleks#yonundak# en erken tar#hl# 
ya$lıboya çalı!masında (Res#m 26) gen#! fırça 
darbeler#yle b#r köy resmetm#!t#r. “Nez!h G. 1935” 
#mzalı resm# ufuk ç#zg#s# #k#ye böler. Arka plandak# 
evler detaysız resmed#lm#!, ön planda haf#f 
sa$da görülen köy ev#, a$aç ve ye!#ll#kler resm#n 
merkez#n# olu!turmu!tur. Res#m sanatıyla #ç #çe 
olmasına kar!ın h#ç e$#t#m almadı$ı ve henüz 14 
ya!ında oldu$u göz önüne alındı$ında oldukça 
ba!arılı b#r res#m oldu$u söyleneb#l#r.

Res#m 26: Köy, Ya$lıboya, Nez#h G. 1935? #mzalı

Res#m 28: Bo$az#ç#, Ya$lıboya, Nez#h 41 #mzalı

Res#m 27:  Sırrı Eldem portres#, Ya$lıboya, 1936

Aysel ÇÖTELIO,LU
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B#r d#$er erken tar#hl# ya$lıboya çalı!ması 1936 
tar#hl#d#r (Res#m 27). Oldukça #lg#nç olan bu 
çalı!mada palet üzer#ne Sırrı Eldem’#n portres#n# 
resmetm#!t#r. D#$er portre çalı!malarında oldu$u 
g#b# bu portre de son derece gerçekç# ve ba!arılıdır. 
Dörtte üç prof#lden yapılmı!tır. Portre, haf#f 
gülümseyen #fades#, saç st#l#, gözlükler#, badem 
bıyıkları, yüz hatları #le Sırrı Bey’#n f#zyonom#s#n# 
yansıtır. Portren#n arka planını rengârenk boya 
lekeler# olu!turur. Bunlar gerçekten de res#m 
yaparken belk# babasının yaptı$ı renk denemeler# 
olmalıdır.  Asıl #lg#nç olan palet#n sol alt kısmından 
ba!layarak yazdı$ı “Palet!n! y!rm!nc! yılında a&eden 
babam 1936” yazısıdır. Bu yazı Sırrı Eldem’#n 
uzunca b#r süre res#m yapmadı$ını dü!ündürür.
“Nez!h 41” #mzalı, do$ada çalı!tı$ı #zlen#m# veren 
Bo$az#ç# peyzajı, Bo$az’ın her #k# yakasında 
yapıla!manın ba!lamadı$ı yıllara tanıklık eder 
(Res#m 28).  “Nez!h G” #mzalı b#r kompoz#syon 
çalı!ması d#$er res#mler#nden temat#k olarak 

farklılık göster#r. Res#mde yer alan, porselen 
tabak, gümü! aksamlı m#nel# sürah# ve m#nel# 
f#ncan zar+arı, porselen sürah# ve f#ncanı, b#r# 
pembe kad#fe kuma! kaplı kutu #ç#nde d#$er# ön 
planda resmed#lm#! altın reng# f#ncan zar+arı veya 
kadehler, lac#vert kuma! ser#l# ah!ap b#r masaya 
yerle!t#r#lm#!t#r. Metal, porselen, ah!ap ve kuma! 
dokusunun ba!arılı b#r !ek#lde yansıtıldı$ı resm#n 
arka planını lac#vert ve pembe renkl# kıvrımlı 
b#rer kuma! kaplar. Objeler#n her b#r# farklı bakı! 
açılarından gelen b#rer ı!ıkla aydınlatılmı!tır. %mzada 
yer alan G (Güven) harf# b#ze bu resm#n de erken 
tar#hl# oldu$unu göster#r.
Nez#h Eldem, esk#z#n# yaptı$ı bazı çalı!malarını 
daha sonra ya$lıboya olarak çalı!mı!tır. Res#m 
30’da M#lano’da ya!adı$ı yıllarda yaptı$ı “Ponte 
delle Gugl#e, 6.4.1953” #mzalı esk#z#n ya$lıboya 
örne$# görülür. Bu köprü, Vened#k’te Cannereg#o 
Kanal’ı üzer#nde yer alan #k# köprüden b#r#d#r. 
Nez#h Eldem’#n 1980’l# yıllara tar#hleyeb#lece$#m#z 
b#r resm# de dalgalı b#r den#z kenarında resmett#$# 
Amcazade Hüsey#n Pa!a Yalısı’dır. Köprülüler 
sülales#nden gelen Amcazade Hüsey#n Pa!a 1697-
1702 yıllarında Sultan II. Mustafa (1695-1703) 
dönem#nde sadrazamlık yapmı!tır. Anadolu H#sarı 
yakınındak# yalı, #k# büyük ah!ap yalı, b#r hamam 
ve b#r d#vanhaneden olu!uyordu. 1860’lardan sonra 
yanan veya yıktırılan bu çok yapılı b#nalardan 
günümüze sadece #k# katlı yüksek b#r ah!ap kö!k 
kalmı!tır. D#$er pek çok yalıda oldu$u g#b# gen#! 
koruluklu b#r araz#n#n den#z kıyısında yer alır. 
Nez#h Bey de 1980’lerde bu büyük korunun 
düzenlenmes#nde çalı!mı! ve yalının b#r esk#z#n# 
de ç#zm#!t#r. Esk#z 1984 tar#hl#d#r. Ya$lıboya 

Res#m 29: Kompoz#syon Nez#h G. #mzalı

Res#m: 30 Ponte dele Gugl#e (Gugl#e Köprüsü), Ya$lıboya

Res#m 31: Amcazade Yalısı 1984
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Amcazade Hüsey#n Pa!a yalısının resm# (Res#m 
31) de aynı yıllarda yapılmı! olmalıdır. 
Dalgalı b#r den#zde kırmızı ve beyaz renk 
yelkenl#, Türk bayra$ı ta!ıyan tekne resm# (Res#m 
32) d#$er res#mler#nden temat#k olarak farklıdır. 
Yelkenler#n renkler# den#ze büyük b#r canlılıkla 
yansıtılmı!tır. Resm#n solunda uzakta b#r yelkenl# 
daha görülür. Arka plan s#luet hal#nded#r ve 
gökyüzü gen#! b#r alanı kaplar. “N.” #mzalıdır. 
Tar#hs#zd#r.
Bu yazıda ço$unlu$u #lk kez tanıtılan res#mler#n 
dı!ında Nez#h Eldem’#n gerçekç# b#r üslupta 
yaptı$ı #k# ya$lıboya resm# de 1941 tar#hl# 
Beyo$lu ve 1942 tar#hl# Yen# Cam## Seb#l# 
resm#d#r. Her #k#s# de Do$an Kuban tarafından, 
Arredamento Dekorasyon’un 27. Sayısında 
yayımlandı$ından burada yer ver#lmem#!t#r.
Nez#h Eldem’#n res#m, seram#k, tasarım g#b# sanat 
dallarına yönel#m#, ya!amının h#çb#r dönem#nde 
m#marlık sevdasının önüne geçemem#!, bu sevda 
O’nu Türk#ye’n#n önde gelen m#marlarından 
b#r# kılmı!tır. Ancak y#ne de res#m yapmak 
günlük ya!amının vazgeç#lmez b#r parçası 
olmu!tur. Ömrü boyunca yaptı$ı ve bugün o$lu 
Nejat Eldem’#n koleks#yonunda olan res#mler#n 
en çarpıcı yanı, yaptı$ı resm#n aslına b#reb#r 
uygun ve do$ru olmasıdır. Esk#zler#, karakalem 
çalı!maları, suluboya ve ya$lıboya res#mler#nde 
gerçekç#l#k çabası hemen fark ed#l#r. Ka$ıdı ve 
kalem# ceb#nde gezer g#b# her #lg#s#n# çeken !ey# 
resmeden Nez#h Bey, akadem#k b#r res#m e$#t#m# 
almamı!tır. Buna ra$men özell#kle ç#z#mler#nde 
yetene$#n# ve ustalı$ını ortaya koymu!tur. 
El#m#zde çok fazla örne$# bulunmayan suluboya 
çalı!maları romant#k #zlen#mler #çer#r. Peyzaj, 
%stanbul sokakları, kent görünümler#, portre 
g#b# çe!#tl# konuları resmett#$# ya$lıboya 
çalı!malarının ço$u erken tar#hl#d#r. Bu res#mler, 
kend#s#ne özgü b#r üslup bütünlü$ünden çok 
res#m objes#n#n ver#ler#ne göre k#m# zaman koyu 
ve karanlık, k#m# zaman parlak, bol ı!ıklı renkler 
kullandı$ı çalı!malardır. 1984 c#varında yaptı$ı 
Amcazade Hüsey#n Pa!a Yalısı resm# (Res#m 31) 
el#m#zdek# en geç tar#hl# ya$lıboya resm#d#r ve 
el#m#zdek# örnekler, ya!amı boyunca #zlen#mc#, 
gerçekç# ve özell#kle portreler#nde #fadec# b#r 
üslupta res#mler yaptı$ını, modern akımlara 
yönelmed#$#n# göster#r.
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Res#m 32: Ya$lıboya, Nez#h 41 #mzalı
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Emirhan KURTULU" -  Merve EFLATUN

Nez#h Eldem, b#r m#mar-ö$retmen 
olarak akadem#dek# akt#f ö$ret#m 
hayatını, da#ma ortaya koydu$u m#mar# 

yapılarla desteklem#!; ö$renc#ler#, onun teor#de 
anlattıklarının kar!ılı$ını yapılarında da b#reb#r 
bulma ve deney#mleme fırsatı bulmu!tur. Onun 
yapılarını okumak, proje dersler#nden b#r#ne 
katılmaya veya me!hur el ç#z#m# d#alarını gösterd#$# 
“Mekan Örgütlenmes#” [1] ders#n# b#r kez olsun 
d#nlemeye benzer.
Eldem ve yapıları hakkında kapsamlı çalı!maların 
bulunmayı!ı, onu bugünün m#marlık 
tartı!malarından uzakla!tırırken, farklı zaman 
d#l#mler#nde #ç#nde bulundu$umuz Ta!kı!la belk# 
de onunla tek ortakla!ma noktamız olmakta. 
Bu ba$lam #ç#nde Eldem’#n zamansız m#marlık 
anlayı!ı ve mekan söylem#n# tekrardan hatırlama 
ve de!#fre etme mot#vasyonu #le kurulan anlatı, 
onun mekanlarına yen#den farklı b#r gözle bakma 
#mkanı sa$lıyor. M#marın Ta!kı!la’da tasarladı$ı #ç 
mekanlar olan Sürel# Yayınlar Kütüphanes#, Çatı 
Stüdyoları, 109 ve 213 numaralı salonlar üzer#nden 
tutulan notlar, mekanların kend# mevcud#yetler# 
#le kurdukları ö$ret#, tasarımcının söylem# ve 
mekanın deney#m# tarafından kurulan çoklu anlatı, 
mekanların #l#!k#sel b#r kurgu #ç#nde yen#den 
anla!ılmasının önünü açmakta. Eldem’#n Mekan 
Örgütlenmes# ders#nde b#r anlatım tekn#$# olarak 
sıklıkla kullandı$ı d#alar üzer#nden anlatma tekn#$# 
bu çalı!ma #ç#n de #lham ver#c# b#r yöntem olarak 
öne çıkıyor. Yapı okumasında d#aların ele!t#rel 
dü!ünme sürec#n# tet#kley#c# b#r anlatı katmanı 
olarak devreye sokulması, fakat bunun bu sefer 
tems#lden yapıya de$#l yapıdan tems#le do$ru 
aktarılması, ders#n tekn#$#n# ters yönlü olarak 
yen#den araçsalla!tırmaktadır.
I.Bazı mekanlar kend! topografyasını kurar. Mekana 
katılan her b!r b!le"en b!r yapbozun parçaları g!b! 

b!r araya gel!r ve b!r topograf!k bütün yaratır. 
Artık parçalar bütün !çer!s!nde ed!nd!kler! yer 
!le  b!r aradalıktan beslenen !l!"k!sel b!r kurgunun, 
geometr!n!n ayrılmaz b!le"enler!d!r.
Kademel# b#r zem#n üzer#nde kend# topo$rafyasını 
üreten 109’da her nesne kend#ne a#t b#r topos 
ed#n#r. [2] P#yano ve kürsü sey#rc#ye yüzler#n# 
dönerek, kontrol panel# arka kısımda koltuk 
d#z#s#n#n ardında konumlanarak kend# yerler#n# 
alır. Ed#nd#kler# yer, hal#hazırda olu!turulmu! 
topo$rafyadak# yönel#mle uyum #çer#s#nded#r. 
Ah!ap mob#lyalarla, dö!emeyle ve konsolla 
kademe kademe kar!ıla!ılır. Mekan #çer#s#ndek# 
en vurgulu b#le!en olan betonarme konsolun, dı! 
mekandak# merd#ven sahanlı$ını salonun #çer#s#ne 
do$ru uzatıyor olu!u ve salon zem#n#nde sey#rc#y# 
naz#kçe #çer# buyur eden kıvrımlar, mekanın 
bütününe yayılan topograf#k hareketler#n devamı 
n#tel#$#nded#r. Zem#nle bütünle!en oturma 

109, 213, Süreli, Çatı: 
Alternatif Bir Yapı Okuması
Yapı okuması, b#r anlamda yapıyı 
olu!turan unsurları, ö$ret#y# açı$a 
çıkarma çabasıdır. Onu var eden sezg#sel 
prat#kler# anlama g#r#!#m#d#r. B#r 
ö$renme eylem#d#r.

1

2

Bu metin ilk olarak 2019 yılında Betonart Dergisi’nin 60. sayısında yayınlanmı!tır.
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b#r#mler# mekandak# kademelenmeden do$uyormu! 
#zlen#m# ver#r, dö!emen#n b#r uzantısı olarak #ç 
mekan peyzajını düzenleyen b#le!enlere dönü!ürler.
Benzer b#r topograf#k #l#!k#y# 213 numaralı salonda 
da görmek mümkündür. Mekana katılan b#le!enler 
-kürsü, kontrol panel#, sandalyeler, paneller- b#rer 
“yer” ed#nm#!, kend#ler#ne a#t yer# ben#msem#!t#rler. 
[3] Oradan ayrılmamacasına tutunur, plan 
düzlem#ndek# #zler #le yerler#n# olumlarlar. Yansıtma 
yüzeyler# kav#sl# yapısıyla mekanın geometr#s#n# 
yen#den tanımlar ve üçüncü boyutta b#r topografya 
kurar. Do$ramaları örten perdeler, kıvrımlı 
yüzey#yle mevcut plast#k etk#y# devam ett#r#r.

!ek#lde #!leyeb#lmes# bu elementler#n varlı$ına 
ba$lıdır. Uçan akust#k paneller, onlarla aks# yönde 
zem#nde konumlanmı! kürsü ve y#ne benzer b#r 
!ek#lde mesafel# olarak konumlanmı! oturma 
b#r#mler# arasında yaratılan kopuk ger#l#mlerle b#r 
Ta!kı!la mekanı salon hal#ne gel#r. D#nley#c# mekana 
yerle!#r, akust#k ve ı!ık açısından elver#!l# b#r 
ortamda anlatıcı #le bulu!ur. 

Sürel# Yayınlar Kütüphanes#’nde #se k#tap ra+arı 
#le yen# b#r topografya kurulur, okuma salonunda 
ba!layan b#ç#mlen#!, asma katlara uzanır. Ra+ar, 
merd#venler, asma kat dö!emes# aynı bütünün 
parçaları hal#ne gel#r. 

II. Bazı mekanlar çok fazla "ey talep etmez. 
Mekanın özelle"mes! !ç!n bas!t !ht!yaçların 
kar"ılanması yeterl!d!r. Mekana eklenen 
tamamlayıcılar, çek!n!k konumda kalmaya gayret 
ederek, yerle"!k olandan ayrı durur. Böylel!kle 
mekan ba"kala"ır, esk! ve yen!n!n ger!l!m!nde 
katmanlarına ayrı"ır.

213 numaralı salonda akust#$# düzenlemek, kontrol 
panel# ve kürsü #ç#n gerekl# mob#lya kurgusunu 
olu!turmak ve oturma düzen#n# b#ç#mlend#rmek 
dı!ında çok da b#r müdahale gözlemlenmez. B#r 
yandan da mekanın konfor düzey#n#n yüksek b#r 

109’da bo!lu$u tanımlayan fonks#yonel ögeler#n her 
b#r# kend# amaçlarını yer#ne get#rmek üzere mekana 
yen# b#rer katman olarak eklen#rler. Betonarme 
konsol salonda #ht#yaç duyulan koltuk sayısına 
ula!mayı sa$lar, duvar ve tavanın kes#!#m#nde 
ayrıksı duran akust#k paneller ses akı!ını 
düzenler, ah!ap kürsü ve kontrol panel# salonun 
organ#zasyonunda görevl#d#r. Fakat her b#r# mekana 
katılan ayrı tekton#kler olarak b#r bütünü kurarlar, 
mekanı tanımlayan b#rer ferde dönü!ürler.

3

4

5

6
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Sürel# Yayınlar Kütüphanes#’nde mekanı saran ta! 
duvarlar, onları kaplayan k#tap ra+arının etk#s#yle 
ba!kala!ır. Duvardan kopmu! b#r duvar g#b#, k#tap 
ra+arı mekan #çer#s#nde yüzeyler# kaplayan yen# b#r 
yapı elemanı tanımlar. 

109 numaralı konferans salonunda oturma 
b#r#mler# koltuklar arasındak# dar kor#dordan 
#lerleyen sey#rc#y# ku!atır. Oturulmayı bekleyen 
koltuklar b#r uçtan d#$er#ne uzanırken, sey#rc# de 
kurulu düzene göre mekanda yer#n# alır. Zem#nde 
koltuklar #le bel#rg#nle!en ku!atılma hal#, mekanın 
g#r#!#nden betonarme konsolun sa$ladı$ı çerçeve #le 
ba!lar; zem#nde ve duvarda bel#rg#nle!en ç#zg#lerle 
sahneye kadar devam eder.

Çatı Stüdyoları’nda m#n#mum müdahale #le 
kurgulanmı! mekan, yapı elemanlarındak# 
sadel#$# öne çıkarır. Burada ta!ıyıcı çel#k kolon 
ve k#r#!ler, duvar, çatı her b#r# ayrı, bas#t b#rer 
katmandır. Saydam yüzeylerle çatıda ve duvarda 
yaratılan yarıklar bu ayrıksı karakterler#n b#r nev# 
dı!avurumu g#b#d#r. B#rb#r#ne karı!mayan, b#r 
anlamda ayrı karakterdek# katmanlar, kor#dor 
çevres#nde b#r r#t#m olu!tururlar.

III. Bazı mekanlar sah!p oldu#u b!le"enler!n 
sürekl!l!#! !le ku"atılmı"lık h!ss! yaratır. Mekanda 
r!t!m ve düzen!n kurucusu olan bu b!le"enler 
ve !çer!kler! aynı zamanda talep ett!#! eylem!n 
hatırlatıcısı olarak kullanıcıyı ba"ka b!r boyutta 
ku"atır, mekanın !ç!ne katar.

Sürel# Yayınlar Kütüphanes#’nde okur duvar 
yüzey#n# kaplayan k#tap ra+arıyla sarmalanmı!tır. 
Ra+arda yer alan k#taplar, derg#ler, okuru 
tarafından okunmayı ve çalı!ılmayı bekler. 
Kütüphanede neredeyse yazılı eserlerden ba!ka 
göze çarpan b#r !ey bulunmaması veya #lk göze 
çarpanın okunacak k#taplar olması kullanıcıyı 
mekanın #ç#nde gerçekle!ecek eyleme ça$ırır. 
Ra&an b#r derg#y# #nd#r#p ele almak, okur #ç#n 
yapının varlı$ına katılmak, mekanla bütünle!mek 
anlamına gel#r. Kullanıcının mekana katılımını 

7
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11

yönlend#ren düzenley#c# rakamlar, numaralar, der# 
c#ltler; ula!ılmak #stenene götüren kor#dor ve dar 
ah!ap merd#venler kullanıcının #ç#nde bulunulan 
mekanı evdek# düzens#z b#r k#taplıktan farklı olarak 
b#r kütüphane mekanına dönü!türür. Kütüphane, 
salt b#r k#taplık görev# görmekten z#yade yarattı$ı bu 
ku!atılmı!lık h#ss# ve çözülmü!lük durumuyla, sınır 
algımızı farklıla!tırır. 

11. IV. Bazı mekanlar görünmek !ster. $ç!nde 
olup b!ten! dı"arı yansıtmak ve dı"arıda olanı 
!çer! ta"ımak mekanın sınırlarını mu#lakla"tırır; 
mekana katılan farklı düzenekler görme ve 
görülme potans!yeller!n! kuvvetlend!r!r. 

Çatı Stüdyoları’nda gerçekle!en eylemler, stüdyoları 
b#rb#r#ne ba$layan kor#dordan yalnızca saydam 
yüzeyler #le ayrılır. Ta!kı!la’nın gen#!, ta! duvarlarla 
çevr#l# kor#dorlarının aks#ne, cam yüzeylerle 
sınırlı bu dar kor#dor, b#r yandan durmak yer#ne 
akı!ı te!v#k ederken, #çler#nde farklı eylemler#n 
gerçekle!t#$# stüdyolar d#z#s#n# de d#nam#k b#r kurgu 
dah#l#nde kullanıcının seyr#ne sunar. Kor#dordan 
geçen b#r#n#n de stüdyodak# faal#yetler#n b#r b#le!en# 
hal#ne gelmes# sa$lanırken, tasarım e$#t#m#nde 
etk#le!#m#n önem# mekansal boyutta vurgulanır.

B#r konferans salonu olması sebeb#yle 109 numaralı 
salonda sey#rc#lere sa$lanan görme #mkanı en üst 
düzeyde olmalıdır. %lave sey#rc# koltuklarını ta!ıyan 
betonarme konsol, bu #!lev# yer#ne get#rmek üzere 
tasarlanmı! olmanın yanı sıra hem zem#n kotundak# 
#zley#c#n#n görü!ünü kesmemek üzere tek#l kolonlar 
üzer#nde ta!ıtılmı!, hem de üst kotta oturanların 
do$rudan sahneye yönel#m#n# sa$lamak üzere t#t#z 
hesaplarla b#ç#mlenm#!t#r. [5] Üst kotlardak# #zley#c# 
sahney# opt#mum açıdan görür ve alt kotlardak# 
oturma b#r#mler#n#n b#ç#mlen#!#n# algılar. Böylel#kle 

alt ve üst kotlar arasında görsel b#r #let#!#m ve 
mekansal b#r sürekl#l#k de sa$lanmı! olur.
Sürel# Yayınlar Kütüphanes#’nde görme ve görülme 
#l#!k#s# üst kotlardak# yayınlara ula!mak #ç#n 
tasarlanmı! tavana asılı platformlar aracılı$ıyla 
güçlend#r#l#r. Çalı!ma alanının tamamı, masalara 
da$ılmı! kullanıcılar, duvardak# k#taplıklara b#t#!#k 
bu dar platformlardan gözlemleneb#l#r. Mekan 
#ç#nde bütüncül b#r bakı! yakalayab#lmek, mekana 
farklı b#r kottan bakmak #ç#nde bulunulan mekanın 
okunaklılı$ını arttırır.

13
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V. Bazı mekanlar !ncel!kl!d!r. Sah!p oldu#u 
de#er! anlamak !ç!n yakından bakmak, detaya 
!nmek gerek!r. Belk! tek sefer bakmanın yeterl! 
olmayaca#ı bu mekanların  !ncel!#!nde detayın 
!zler! okunur.

Strüktürel s#stem#n görünür olması, tekton#k 
ögeler#n okunurlu$u mekanı üreten yapısal 
b#le!enler# daha yakından #ncelemek #ç#n b#r te!v#k 
olu!turur. Çatı Stüdyoları’ndak# nar#n ta!ıyıcı 
elemanlar, mekanın bütününe yayılan #ncel#kl# 
tutumun #puçlarını ta!ır. Tek b#r çel#k kolonun 
farklı prof#ller#n b#rle!#m#yle üret#lmes#, mukavemet 
b#lg#s#n#n estet#k #le harmanlanmasının b#r 
sonucudur.

Yapısal elemanlara yönel#k bu #ncel#kl# tutuma 
Sürel# Yayınlar Kütüphanes#’n#n okuma 
salonundak# k#tap ra+arında ve asma katlardak# 
ah!ap ta!ıyıcılarda da rastlamak mümkündür. 
Okuma salonunda duvara mesafel# olarak monte 
ed#lm#! çel#k elemanlar arasına d#z#l# ra+ar, depo 
kısmında #se üst üste b#nerek b#rb#r#nden güç 
alan ah!ap elemanlar farklı detay s#stemler#n#n 
çözümler#n# #çer#r. Asma kat dö!emeler#n# 
olu!turan del#kl# platformlar tavandan sarkan 
#nce askı elemanları #le desteklen#r, kullanıcı bu 
#ncel#kl# olu!umun #ç#nde olma hal#n# a!ama a!ama 
deney#mler.

109 ve 213 numaralı salonlarda bulunan ah!ap 
kürsü ve kontrol paneller# de mekanın d#$er 
b#le!enler# g#b# özgün detaylara sah#pt#r. Sürel# 
Yayınlar Kütüphanes#’ndek# asma katların 
konstrüks#yonuna benzer b#r davranı! bu 
mob#lyalar üzer#nde de görülür. B#rb#r#nden ayrı 
elemanlar olan ah!ap plakalar ve kadronlar b#r 
araya gel#rken ben#msenen tekton#k hassas#yet, b#r 
akust#k panel#n mekan #ç#ndek# konumlanı!ından, 
oturma b#r#mler#n#n d#z#l#!#nden veya ta!ıyıcı 
s#stem# olu!turan b#le!enler#n b#r araya 
gel#!#nden farklı de$#ld#r. Malzeme ve b#rle!#m#n 
okunaklılı$ında ba!ka b#r yorum #se 109’da 
betonarme konsolun üret#m#nde ya da yapısında 
mevcuttur. Ah!ap kalıplar #le beton arasındak# 
kopma #l#!k#s# beton yüzeyde tak#p ett#$#m#z #zlerle 
tanımlanır. Mekanlarda genel olarak rastlanan bu 
tekton#k tutum Yücel’#n dey#m#yle detaya tekton#k 
b#r  heykel gözüyle bakılmasını sa$lar.
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109, 213, Sürel# Yayınlar Kütüphanes# ve Çatı 
Stüdyoları ta!ıdıkları mekansal kodlar ve açılımlar 
aracılı$ıyla Ta!kı!la #çer#s#nde b#r mekansal 
bütünlük olu!tururlar. Parça-bütün, esk#-yen#, 
görme-görülme, elver#!l#l#k, katmanla!ma, 
ku!atılmı!lık, #ncel#k g#b# kavramlar üzer#nden 
!ek#llenen mekansal okuma, tekton#k boyuttak# 
#l#!k#ler ve kullanıcı eylem #l#!k#ler# ba$lamında 
yen# b#r çıkarım sa$lar. Mekana #l#!k#n deney#m 
odaklı notlar, söylemler ve Nez#h Eldem’#n Mekan 
Örgütlenmes# ders#nde kullandı$ı, mekanın sezg#sel 
potans#yeller#n# ortaya koyan d#alardan #lhamla 
üret#lm#! görseller, yapı okumasının çok katmanlı 
anlatısını kurar. Uygulanan bu fragmantal sunum, 
yapısal kurgunun anla!ılması #ç#n #l#!k#sel b#r zem#n 
hazırlar, ele!t#rel bakı!ı tet#kler ve uzun yıllardır 
#ç#nde bulunup kullanmakta oldu$umuz Ta!kı!la 
mekanlarına farklı b#r pencereden bakma #mkanı 
sa$layarak mekandan ö$renme yollarını gel#!t#r#r.

NOTLAR
[1] Nez#h Eldem’#n Mekan Örgütlenmes# ders#n#n #çer#$# bknz. At#lla Yücel, 
“Nez#h Eldem’de Mekan Söylem#, Mekan Tasarımı”, Arredamento Dekoras-
yon, Ömer Madra, sf.102. 1991

[2] U$ur Tanyel#, “Nez#h Eldem’#n Zor M#marlı$ı”, Arredamento Dekorasyon, 
Ömer Madra, sf.93. 1991

[3] a.g.y.

[4] At#lla Yücel “Nez#h Eldem’de Mekan Söylem#, Mekan Tasarımı”, Arreda-
mento Dekorasyon, Ömer Madra, sf.102. 1991

[5] At#lla Yücel, “Nez#h Eldem M#mar#s#’nde Malzeme ve Beton Kullanımı”, 
Betonart, Pınar Gökbayrak ve "ev#n Yıldız, sf.81, 2006

[6] U$ur Tanyel#, “Nez#h Eldem’#n Zor M#marlı$ı”, Arredamento Dekorasyon, 
Ömer Madra, sf.91. 1991
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Eyüp %lçe Belediyesi Planlama Müdürlü$ü’nün 
Planlama Çalı!maları Kapsamında Eyüp Yerle!mesi  
Tarihi Kentsel Doku Alanlarında Prof. Dr. Nezih 
Eldem’in Kentsel Tasarım Çalı!malarına

Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA

%k#nc# Yunan kolon#zasyon dalgası #le 
kend#ler#ne yen# b#r yurt aramak üzere At#na 
yakınlarındak# Megara ant#k kent#nden 

küçük tekneler#yle yola çıkan  b#r kısım Yunan 
halkı tarafından kurulan %stanbul (o zamank# 
adıyla Byzant#on), #ç#nde bulundu$u co$rafyanın 
sa$ladı$ı avantajları neden#yle, kuruldu$u M.Ö. 
7.  yüzyıldan #t#baren, çevres#nde kurulan d#$er 
kolon# yerle!meler#ne nazaran hızla gel#!#p 
büyümeye  ba!lamı!tı. 
Dünya co$rafyası üzer#nde esk# kara kıtaları 
den#len Avrupa, Asya ve Afr#ka kıtalarının 
ortasında yer alan co$raf#  konumunun sa$ladı$ı 
jeopol#t#k avantajları, ant#k ça$lardan #t#baren 
t#car#, pol#t#k ve asker# yolların Byzant#on’un 
üzer#nden geçmes#n# sa$lamı!, g#derek kazandı$ı 
stratej#k önem, kent#n M.S. 330’da  I. Constant#n 
(272-337) tarafından Roma %mparatorlu$u’nun 
#k#nc# ve yen# ba!kent# (Nova Roma/Secunda 
Roma) olarak seç#lmes#ne neden olmu! ve kent 
#mparatorun adını almı!tı. B#r kez %mparatorluk 
merkez# seç#ld#kten sonra Constant#nopol#s, 
kazandı$ı bu özel konumu paralel#nde; #dar#, 
ekonom#k, kültürel açıdan Dünyayı etk#leyerek 
gel#!mes#ne devam etm#!, nüfusu artmı!, etk# alanı 
gen#!lem#! ve erken dönemlerden #t#baren“dünya 
kent#” ç#zg#s#ne oturmaya ba!lamı!tı [1, S.27].
Varlı$ı #le %slam ve Batı dünyaları ve yen# 
b#ç#mlenmeye ba!layan Slav dünyasının dü!ünce 
ve sanatını etk#leyen b#r kültür ortamı yaratmayı 
sürdüren [2,S.173]  kent #ç#n bu ba$lamda 
örne$#n, %slam Peygamber# Hz. Muhammed’e 
atfen, %stanbul’un feth#nden 857 sene önce; 

Constant#nopol#s’#n fethed#lerek %slam Dünyası’na 
kazandırılmasında bulunacak em#r ve asker# övgü 
#le müjdeleyen; b#r had#s-# !er#f  de r#vayet ed#lm#!t#. 
Dolayısıyla %stanbul; gerek Do$u Roma ve 
devamındak# b#r büyük Hır#st#yan %mparatorluk 
olan B#zans %mparatorlu$u’nun  ba!kent# ve Do$u 
Hr#st#yan dünyasının merkez# olması, gerekse 
Avrupa ve Akden#z dünyasını etk#leyen güçlü 
pol#t#k, ekonom#k, kültürel yapısı g#b# d#n# ve 
s#yas# nedenler #le tar#h boyunca;  Araplar, Türkler 
(Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Osmanlılar), Bulgarlar 
g#b# d#$er kav#mler ve m#lletler tarafından ele 
geç#r#lmek üzere defalarca (29 kez) ku!atmalara 
maruz kalmı!tır [3, S. 1173-1199/168]. Ancak, 
%stanbul’un feth#, 1453’de Osmanlılara nas#p 
olmu!tur.
Tar#h# Eyüpsultan yerle!mes#n#n kurulu!u 
#se;  tar#hsel süreç #ç#nde üç büyük Dünya 
#mparatorlu$u (Do$u Roma, B#zans, Osmanlı) ve 
üç ayrı dünya görü!ü ve #nanç dünyasına (Pagan 
Hır#st#yan, %slam) ba!kentl#k yapmı! olan; tüm 
bu süreç #ç#nde, zamanın tahr#batına ra$men 
bünyes#nde b#r#kt#rd#$# Dünya Kültür M#rası 
ölçüsündek# tar#h# kültürel yapı ve de$erler#n#n 
yanında, geçm#!ten gelen referansları, #zler# ve 
anıları #le kuruldu$u ant#k ça$lardan günümüze 
Dünya kent# ç#zg#s#n# kaybetmem#! bulunan; 
y#ne #lk kuruldu$u yıllardan #t#baren yakaladı$ı 
ba!kentl#k kar#yer#n# 2000 yıla yakın  kes#nt#s#z 
sürdüren bu esk# kad#m Dünya kent# %stanbul’un; 
5,5 asır önce gerçekle!t#r#len feth#ne kadar #ner. 
Kent#n en esk# yerle!me bölgeler#nden b#r#s# ve #lk 
sur dı!ı yerle!mes#d#r.

Kend#s# de esk# b#r Eyüplü olan sn. Hocamızın; onun ö$renc#s# oldu$umuz dönemden 
sonra da b#zler# e$#t#p ö$retmeye  devam  ederek sürdürdü$ü ve y#ne kend#s#nden çok !ey 
ö$rend#$#m#z; tar#h# kutsal Eyüp bölges#n#n kentsel tasarım plan ve proje çalı!malarına, 
hayata geç#r#lemese de bazı tasarım dü!ünceler#ne ve onunla b#rl#kte  geç#rd#$#m#z o son 
derece ver#ml# ve key#+# çalı!ma anlarına kısaca de$#nmek üzere bu yazı hazırlanmı!tır. 

Dr. Y.Müh. Mimar Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA
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Bu bölge aynı zamanda; Hal#feler dönem#nde 
%stanbul’u fethetmek amacı #le düzenlenen ve üçü 
ku!atma #le sonuçlanan Müslüman Arap seferler# 
#le #k# kez gel#p, son gel#!#nde ku!atma esnasında 
sur dı!ında vefat ederek !eh#t olup kalan; %slam 
Peygamber’# Hz. Muhammed’#n bütün gazveler#ne 
katılmak dah#l, %slam’ın tebl#$#n#n #lk dönemler#nde  
büyük h#zmetler# dokunan; Hz. Muhammed’e aynı 
zamanda babasının annes# tarafından akraba olup, 
%slam tar#h#nde öneml# b#r hareket olan “H#cret” 
esnasında Hz. Muhammed’#  7 ay ev#nde m#saf#r 
ederek Müslüman dünyasında “M#hmandar-ı 
Neb# olarak ünlenen ve dolayısıyla sahabe ve ensar 
arasında ayrıcalıklı  b#r yer# bulunan; Hz. Ebû 
Eyyûb Hal#d b#n Zeyd b#n Küleyb el Ensarî’n#n 
kabr# ve üzer#ndek# türbes#n#n yanında,  d#$er 6 
sahabe makam türbes#ne de bünyes#nde yer veren; 
%stanbul’un öneml# kutsal b#r beldes#d#r. 
1453 senes#ndek# Fet#h önces# Osmanlı 
ku!atması esnasında, ordusunun karargahını  ve 
kend#s#n#n #kametgahını Eyüp’te kuran ve  B#zans 
dönem#nde  sur dı!ında, Eyüp’ün Kosm#d#on 
olarak adlandırılan manastırlar bölges#nde kaldı$ı 
kaynaklarda yer alan Sultan II. Mehmed Han’ın 
(Fat#h Sultan Mehmed Han), ku!atma sürerken 
Hocası Ak!emsedd#n’e Ebû Eyyûb el-Ensarî’n#n 
kabr#n# buldurması ve feth#n hemen akab#nde 
1454/1455 yıllarında kabr#n üzer#ne türbes#n# 
yaptırması, feth#n be!-altıncı seneler#nde H. 863 
/ M.1458-1459’da türben#n yanına  %stanbul’un 
#lk selat#n cam##n#1 #n!a ett#rmes# ve y#ne aynı 
yıllarda bu yapılara eklenen 16 hücrel# medrese, 
medresen#n #ç#nde olu!turulan kütüphane,  
#maret (a!hane) ve  ç#&e hamam #le; sur dı!ında 
olu!turulan bu #lk Türk-%slam küll#yes# çevres#nde 
%stanbul’un #lk sur dı!ı yerle!mes# olan Eyüpsultan 
yerle!mes# olu!maya ba!lamı!tır. Fat#h Sultan 
1  %stanbul’daki ilk selatin camiinin,. fetihten sonra camiye çevrilen Ayasofya oldu$u 
öne sürülse de, Sultan II. Mehmed Han (Fatih Sultan Mehmed) tarafından !ehrin or-
tasındaki, Bizans’ın büyük de$er verdi$i “12 Havariyyun (Hagioi Apostoloi) Kilisesi’nin 
yerine1462-1469 yılları arasında yaptırdı$ı Fatih Camii ve Külliyesi kabul edilmektedir. 
Ancak Eyüp Sultan Camii ise, Fatih Camii ve Külliyesi’nin yapımından çok daha önce, 
%stanbul’un fethinden 5 yıl sonra, 1458 yılında in!a edilmi!tir [4]. 

Mehmed Han’ın  bu kütüphaneye 1000 kadar k#tap 
hed#ye ett#$# de y#ne kaynaklarda yazılıdır  [5, S.7-
8].  Ve y#ne Pad#!ah tarafından kurulan b#r vakıf #le 
bu h#zmet yapılarının ya!aması tem#n ed#lm#!t#r. 
B#l#nd#$# üzere kurulu!u fethe kadar #nen bu 
küll#yeden türbe, cam## ve hamam, zamanın 
tahr#b#ne kar!ın yapılan onarım ve yen#lemeler #le 
5,5 asırdır ayakta kalarak günümüze ula!an, feth#n 
az#z hatıralarıdır. Ve %stanbul’un feth#n#n hemen 
akab#nde olu!turulan bu küll#ye, %stanbul’un #lk sur 
dı!ı yerle!mes#  olan Eyüp yerle!me bölges#n#n de 
kurulu! çek#rde$#n# olu!turmu!tur. 

"ek#l 1-2: Eyüp Sultan Cam##, #ç mekandan ve #ç avludan görünüm.

"ek#l 3: Eyüp Sultan Küll#yes# etrafında gel#!en tar#h# Eyüp Yerle!me dokusu.
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%stanbul g#b# kurulu!u ant#k ça$lara kadar #nen, 
esk# ve kad#m b#r Dünya kent#n#n, kurulu!u fethe 
kadar #nen  en esk# tar#h# yerle!me alanlarından 
b#r# olan Eyüp yerle!me bölges#; Eyüp Sultan 
Küll#yes# g#b# o günlerden günümüze #nt#kal eden 
feth#n az#z hatıralarını bünyes#nde ta!ımasıyla  
fet#h #le özde!le!t#$# g#b#;  %slam  dünyasının 
sahabe ve ensardan öneml# !ahs#yetler#n#n kab#r 
ve makam türbeler# g#b# %slam’ın yayılmaya 
çalı!ıldı$ı #lk dönemlerden günümüze #nt#kal eden 
bu az#z hatıraları da varlı$ının b#r parçası olarak 
bünyes#nde ta!ıyarak, ayrıca,  kuruldu$undan 
#t#baren güçlü b#r kutsallık k#ml#$# kazanmı! ve 
“kutsallık” kavramı #le de özde!le!m#!t#r. 
Dolayısıyla, Eyüp’ün planlama konusu da; hak 
ett#$# özenle hazırlanması gereken, daha detaylı 
ve uzmanlık #steyen alt çalı!malarda, uygun 
d#s#pl#nde uzman  k#!#ler #le çalı!mayı gerekt#ren,  
sah#p oldu$u özgün, evrensel tar#h#, kültürel, 
sosyal de$erler# kadar  öneml# b#r konuydu. 
Buradan hareketle b#zler, Eyüp’ün uygulamayı 
yönlend#recek olan kent planlarını üretmek üzere 
Eyüp %lçe Beled#yes# Planlama Müdürlü$ü’nde 
bulundu$umuz o dönemde; yerle!men#n 
bütünü #ç#n hazırladı$ımız kent planı çalı!ma 
programının öneml# b#r parçası olarak,  ba!ta 
Eyüp’ün en esk# ve en öneml# bölges# olan tar#h# 
merkez ve kıyı #le bütünle!en alt bölge olmak 

üzere,  yer yer bozulmalara ra$men yapıları, 
yapı parçaları ve geleneksel esk# dar sokakları #le 
b#r bütünlük arz ederek geçm#!ten günümüze 
#nt#kal eden, esk# tar#h# kent dokusundan 
referanslar, #zler, anılar ta!ıyan alt bölgeler#n 
kentsel tasarım plan ve proje çalı!malarının 
hazırlanması  konusunda, bu konulara duyarlı$ını 
yak#nen b#ld#$#m#z ve kend#s#nden ö$renc#l#$#m#z 
esnasında çok !ey ö$rend#$#m#z Hocamız sn.Prof.
Nez#h Eldem #le çalı!mak #sted#k. Kend#s#n# davet 
ett#$#m#zde, b#z# kırmadı, davet#m#z# kabul ett#,  
b#z#mle çalı!maya ba!ladı.
Kend#s# de esk# b#r Eyüplü olan sn. Hocamızın; 
onun ö$renc#s# oldu$umuz dönemden sonra 
da b#zler# e$#t#p ö$retmeye  devam  ederek 
sürdürdü$ü ve y#ne kend#s#nden çok !ey 
ö$rend#$#m#z; tar#h# kutsal Eyüp bölges#n#n 
kentsel tasarım plan ve proje çalı!malarına, hayata 
geç#r#lemese de bazı tasarım dü!ünceler#ne ve 
onunla b#rl#kte  geç#rd#$#m#z o son derece ver#ml# 
ve key#+# çalı!ma anlarına kısaca de$#nmek 
üzere bu yazı hazırlanmı!tır. Ve b#z emekl#l#k, 
Büyük!eh#r Beled#yes#’n#n b#r ba!ka  bünyes#nde 
görev alma g#b# zorunlu nedenler #le Eyüp’den 
uzakla!tıktan sonra da sn. Hocamız, b#z#m kadar 
vefasız olmayıp, Eyüp’dek#  çalı!malarına, ger#de 
bıraktı$ımız ek#p arkada!larımız #le a$ırlıklı 
olarak devam etm#!t#r.

"ek#l 4: Eyüp Sultan Küll#yes# etrafında gel#!en tar#h# Eyüp Yerle!me dokusu.

Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA
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Eyüp !lçe Beled$yes$ Planlama Müdürlü&ü – 
1984 Sonrası
Eyüp %lçe beled#yes#, Planlama Müdürlü$ü;  
“büyük!eh#r beled#yeler# yönet#m#n#n hukuk# 
statüsünü, h#zmetler#n planlı, programlı, etk#n ve 
uyum #ç#nde yürütülmes#n# sa$layacak b#r !ek#lde 
düzenlemek” amacı #le çıkartılan ve 9 Temmuz 1984 
gün ve 18453 sayı #le yürürlü$e g#ren 3030 sayılı 
kanun #le ba!layan; yerel yönet#mler#n, “Büyük!eh#r 
Beled#yeler#” ve “%lçe beled#yeler#” olarak yen#den 
organ#ze ed#l#p kurulu!, görev ve yetk#ler#n#n 
yen#den düzenlend#$#;  merkezî yönet#m ve 
d#$er mahall# #dareler #le #l#!k#ler#ne da#r esas ve 
usuller#n yen#den bel#rlend#$#; bu yen# dönemde 
kurulmu!tur.  Ve #lçe beled#yeler# #ç#nde kurulan 
#lk “planlama müdürlü$ü”dür. Bu dönem; #mar 
yetk#ler#n#n a$ırlıklı olarak merkez# yönet#mden 
yerel yönet#mlere kaydırıldı$ı ve yasada tanımı 
get#r#lm#! olan “Büyük!eh#rler”de, “Büyük!eh#r 
Beled#yeler#”n#n kend# “%lçe Beled#yeler#” #le bel#rl# 
b#r h#yerar!# ve bütünlük #ç#nde #mar yetk#ler#n# 
üstlend#kler# b#r dönemd#r
%lçe beled#yeler#nde “planlama müdürlü$ü”, o 
dönemlerde genelde ayrı b#r müdürlük olarak 
kurulmuyor,  planlama çalı!maları,  #mar 
müdürlükler#ne ba$lı  b#r !e+#k b#r#m# altında 
görevlend#r#len, b#r alt çalı!ma grubu #le 
sürdürülüyordu. 3030 Sayılı yasa dönem#n#n 
ba!lamasından sonra da, yen#den organ#ze ed#len 
yerel yönet#mler kapsamında b#rkaç #lçe har#ç, 
her #lçede münfer#t b#r planlama müdürlü$ü 
kurulmamı!tır.
3030 Sayılı yasa kapsamında, büyük!eh#rlerde 
yerel yönet#mler#n yen#den te!k#latlandırılması 
esnasında Eyüp  %lçe Beled#yes#’nde #lk defa kurulan” 
Planlama Müdürlü$ü”nün;  kurulu!u 5,5 asrı 
geçen Eyüpsultan yerle!me bölges#nde, koruma- 
kullanma denges#n# öncel#kle gözeterek, ça$da! 
!eh#rc#l#k anlayı!ı #le o yıllarda özenle ve çok yönlü 
olarak ba!lattı$ı planlamaya yönel#k  ara!tırma ve 
çalı!malar; süreç #ç#nde bugün kısmen uygulamaya 
geç#r#lm#! ve bundan sonra yapılan planlama  
çalı!malarının da temel#n# olu!turmu!tur. Ve o 
günlerden #t#baren b#r “planlama gelene$#” olu!mu!  
ve çalı!malarda b#r sürdürüleb#l#rl#k sa$lanmı!tır. 
Böylece yakla!ık 37 yıl önce ba!latılan ve #mar 
uygulamalarını yönlend#ren planlama çalı!maları; 
sonrak# yönet#m dönemler#nde de devam ett#r#lerek, 
tar#hî-kültürel de$erler#m#ze saygılı, koruma-
kullanma denges# #ç#nde ça$da! ya!anab#l#r 

mekanlar olarak ortaya çıkmaya ba!lamı!tır. Arada, 
çalı!maların hızında azalmalar olsa da bu süreç, 
sürüdürüleb#l#r b#r süreçt#r ve onun #ç#n de son 
derece öneml#d#r. 
%mar yetk#ler#n#n a$ırlıkla merkez# yönet#mden 
yerel yönet#mlere kaydırıldı$ı bu dönemde, %mar ve 
%skan Bakanlı$ı kaldırılmı!, yer#ne Bayındırlık ve 
%skan Bakanlı$ı kurulmu! ve kent#n metropol#ten 
ölçekte nazım planını (%stanbul Metropol#ten Alanı 
Nazım Planı) üretmek üzere kurulmu! olan ve  
bakanlı$a ba$lı bulunan  “Büyük %stanbul Nazım 
Plan Bürosu” da  d#$er büyük kentler#n “Nazım 
Plan Büroları” g#b#, %mar ve %skan Bakanlı$ı 
#le b#rl#kte kaldırılmı!tır. Dönem#n Eyüp %lçe 
Beled#yes# yönet#m#, kapanan Büyük %stanbul 
Nazım Plan Bürosu’nun ba!kan yardımcılarından 
sn. M#sket Yılmaz h.’a, , kurdukları  yen# Planlama 
Müdürlü$ü’nde Planlama Müdürü olması ve ek#b#n# 
kurması konusunda tekl#f götürmü!tür. Sn M#sket 
Yılmaz h. planlama ek#b#n# kurarken, “tar#h# Eyüp 
yerle!mes#n#n planlama çalı!maları” #ç#n kurdu$u 
grup #ç#nde ben#m de yer almamı öngörerek, ek#b#ne 
dah#l etm#!, ve dolayısıyla ben#, bu kutsal beldeye 
h#zmet etme !ansı tanıyarak, onurlandırmı!tır.

Tar$h$ Eyüp Yerle#mes$ Planlama Yakla#ımları 
Kapsamında  Kentsel Tasarım Çalı#maları ve Prof. 
Dr. Nez$h Eldem - 1984 Sonrası
Zamanında Osmanlı Pad#!ahlarının kılıç ku!anma 
törenler#ne (takl#d-# seyf) ve z#yaretler#ne sahne 
olan Eyüp; yet#!t#rd#$# seçk#n dü!ünce ve sanat  
adamları; sah#ller#nde kurulu sultan sarayları,  devlet 
büyükler#ne ve toplumun #ler# gelenler#ne a#t yalıları; 
ger#lerde tepelere do$ru #n!a ed#lm#! kö!kler#; 
vakı+ar kanalı #le kurdukları ve ya!attıkları cam#, 
mesc#t, medrese, sıbyan mekteb#, #maret/a!hane vb. 
hayır ve h#zmet yapıları g#b# eserler# #le geçm#!#nde, 
zeng#n b#r kültür ve  sanat ortamı #le zeng#n b#r 
sosyal ortam sunuyordu. O günlerden günümüze 
#nt#kal etm#! bulunan, devlet#n ve toplumun #ler# 
gelenler#n#n bıraktıkları bu Dünya Kültür M#rası 
ölçüsündek#, yapılar, yapı parçaları; Dünya ve %slam 
tar#h#nde öneml# b#rer yer# olan tar#hsel, kültürel 
#zler ve referansları #le madd# ve manev# anılar 
ta!ıyan tar#h# Eyüpsultan semt#n#, sah#p oldu$u 
bu özde$erler#n#n ötes#nde bugün #ç#n öneml# 
kılan olgu; kurulu!u fethe kadar #nen bu en esk# 
sur dı!ı yerle!men#n, yakla!ık 560 yıllık yerle!me 
dokusunun; yapılar, sokaklar, ölçüler ve #zler olarak 
hâlâ ya!amakta devam etmes#d#r.
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"ek#l 5-6: Solda, Sultan V. Mehmed  Re!ad’ın Kılıç Ku!anma tören# #ç#n Bostan %skeles# ‘nden çıkarak Eyüp’e gel#!# ve Bostan %skeles# Soka$ı’nda kılıç alayı; 
Sa$da, Osmanlı pad#!ahlarının Eyüp’ü z#yaret#n# göster#r b#r gravür.

"ek#l 7-8 : Eyüp sah#ller#ndek# yalıların den#zden görünümüne a#t #k# gravür: Solda, Esma Sultan Sah#l  Sarayı; Sa$da, Bostan %skeles#  ve çevres#nde sah#ldek# 
yalıların Hal#ç’ten görünümü.

"ek#l 9-10: M#hr#!ah Val#de Sultan %maret#ne a#t foto$ra+ar. 

Zaman #ç#nde onarım ve tad#latlar #le de$#!#kl#kler 
geç#rse de #!lev#n# sürdüren ve kurulu!u Fat#h 
dönem#ne kadar #nen yapılar; #mar uygulamaları 
#le yer yer bozulmalara ve gen#!lemelere maruz 
kalmasına ra$men  günümüze kadar ula!an ve 
güzergahını kaybetmeyerek esk# kent dokusundan 
kalan parçaları b#rb#r#ne ba$layan geleneksel 
esk# dar sokaklar;  tar#h# Eyüp yerle!mes#n#n esk# 
dokusunu  bütünüyle h#ssett#rerek, kentsel mekânı 

hâlâ b#ç#mlend#rmekted#r. Esk# Eyüp; yerle!me 
dokusu #ç#nde yer yer korunmu! esk# kent mekanı 
parçalarında, esk# sokakların ve yapıların arasında 
dola!ırken kar!ıla!ılan sürpr#z kö!eler# ve özgün 
perspekt#+er#nde; tar#hî cam#, mesc#t, tekke, türbe, 
haz#re ve mezarlıkları,  geleneksel esk# ah!ap evler#, 
evler#n altındak# veya sokaklar üzer#ndek# tar#h# 
çe!meler# arasındak# m#st#k atmosfer#nde; hâlâ 
ya!amaktadır. 

Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA



143Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

Bunun yanında, Hal#ç boyunca uzanan kıyısı ve 
y#ne Hal#ç’e hak#m, kente bakan e!s#z panoram#k 
manzara veren tepeler# ve peyzajı #le Eyüp; sah#p 
oldu$u do$al de$erler# #le de öneml# b#r potans#yele 
sah#pt#r. 
Dolayısıyla, Eyüp’ün;  bütününde sah#p oldu$u bu 
seçk#n ve öneml# tar#h#, kültürel, do$al  de$erler# 
ve potans#yeller#, koruma-kullanma denges# 
#ç#nde rasyonel b#r b#ç#mde de$erlend#r#lerek, 
ça$da! ya!amın b#r parçası olarak yen#den kente 
kazandırılırken;  bu kapsamda bölgeye, geçm#!te 
oldu$u g#b# yen#den kültürel a$ırlıklı b#r k#ml#k 
ve prest#j de kazandırılacaktır. Buradan hareketle, 
tar#h# Eyüp yerle!mes#n#n; esk# dönemlerden 
günümüze  Dünya kent# özell#$#n# kaybetmeden 
sürdüren %stanbul’un #ç#ndek# yer#n#n ve Dünya 
kent# v#zyonunu güçlend#recek olan m#syonunun  
bel#rlenmes#; planlama çalı!malarında ana “amaç” 
olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu “Amacı” gerçekle!t#recek olan “Temel %lkelere ve 
Hede+ere”e #se kısaca a!a$ıdak# !ek#lde de$#nmek 
mümkündür:

"ek#l 11-12:   Üstte, esk# Eyüp’den b#r doku örne$#; yolun açılması #le yerle!me dokusu #ç#nde kalan esk# mezarlar #le yan yana ya!ayan geleneksel ah!ap konutlar; 
Sa$da,  s#v#l m#marlık örne$#, b#t#!#k n#zam geleneksel ah!ap konut yapıları.

$.  Eyup’ün tar#h#, kültürel, f#z#ksel ve sosyal/
toplumsal de$erler# yen#den düzenlenerek, 
geçm#!# ve özgün fonks#yonları #le uyumlu yen# 
fonks#yonlar ve h#zmetler #le #!levlend#r#lerek ça$da! 
!eh#r ya!amına katılırken; bu de$erler# korumak, 
ya!atmak, gel#!t#rmek, tanıtmak ve #ler#ye ta!ımak 
suret#yle metropol, ülke ve dünya #nsanlarının bu 
de$erlerden yararlanmalarını sa$lamak.
$$. “Eyüp Sultan Cam##, meydanı #le yakın çevres#ne” 
#badet ve z#yaret gayes# #le gelen #nsanların huzurla 
bu arzularının yer#ne get#r#lmes#n# sa$lamak. 
$$$.  Tar#h# Eyüpultan bölges#n# b#r bütün #ç#nde 
kavramak ve tar#h# yerle!me alanı #ç#ndek# d#$er 
z#yaret yerler#nden de bu bütünlük #ç#nde #st#fade 
etmek #ç#n; tar#h#, kültürel, f#z#ksel yapısı #le uyumlu 
ancak yüksek kal#tede ula!ılab#l#rl#k dah#l; tüm 
altyapı ve h#zmet organ#zasyonunu yer#ne get#rmek.
$v.  Geçm#!#n geleneksel ya!amından günümüze 
ula!an kültürel, sosyal özell#kler#n ve yapıların; 
#zler#n#, parçalarını, bütününü ça$da! ölçülerle 
de$erlend#rerek gelecek ku!aklara aktarılmasını 
sa$larken, geleneksel Türk sanatlarını (hat, m#nyatür, 
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tezy#n, Türk Sanat ve Tasavvuf mus#k#s# vd.) ve 
kültürünü ya!atmak, gel#!t#rmek, tanıtmak, #ler#ye 
ta!ımak ve bu konuda e$#t#me ve özell#kle halk 
e$#t#m#ne a$ırlık vermek; bu çalı!maları kültür m#rası 
yapıların korunması ve de$erlend#r#lmes# çalı!maları 
#le bütünle!t#rmek ve bu anlamda örne$#n esk# tekke 
b#naları g#b# yapı ve yapı kompleksler#ne; restore 
ed#lerek özgün fonks#yonları #le uyumlu, saygılı, 
n#tel#kl# kültür ve e$#t#m fonks#yonlarını get#rmek. 
Bu ba$lamda, spontane gel#!m#! esk# Eyüp’ün 
organ#k kent dokusundan günümüze #nt#kal eden; 
merkezde daha yo$un, merkezden uzakla!tıkça 
seyrelerek yer alan kültür m#rası yapıların, yer yer 
gen#!lemeler# ve bozulmalarına ra$men geleneksel 
esk# dar sokak dokusunun ve  henüz tamamen 
kaybolmamı! esk# kent mekanı parçalarının; 
Eyüpsultan yerle!me bölges#, yukarıda bel#rt#len 
temel #lkeler ve hede+er do$rultusunda b#r plan 
bütünlü$ü #ç#nde ele alınarak de$erlend#r#ld#$#nde; 
öneml# b#rer potans#yel te!k#l edece$#, açıktır.
Dolayısıyla, b#zler de çalı!ma grubu olarak, 
planlama çalı!malarının ba!langıcında,  daha yola 
çıkmadan önce, bu potans#yel# rasyonel b#r b#ç#mde 
de$erlend#rmek #ç#n, Müdürlü$ü’müz kanalı #le; 
tecrübe, f#k#r ve yakla!ımlarından yararlanmak 
üzere; Eyüp üzer#ne de$erl#  çalı!maları ve h#zmetler# 
bulunan akadem#syen, dü!ünce adamı, tar#hç#ler, 
sanatçılar, bürokratlar g#b# ülkem#z#n yet#!t#rd#$# 
de$erl# uzman k#!#ler ve Eyüpsultan’ı nes#llerd#r 
bütün de$erler#yle #ç#çe ya!amı!, kend#ler# b#rer de$er 
olan esk# Eyüp’lüler #le #rt#bat kurmak  #sted#k ve 
buna yönel#k programlar hazırladık. Bu kapsamda, 
#lk etapta ula!ab#ld#$#m#z, ülkem#z#n bu de$erler#n# 
b#r araya get#rmek üzere “Eyüp’ün Dünü, Bugünü, 
Yarını” konulu b#r söyle!# d#z#s# programladık.
Yararlı olaca$ı neden# #le, burada !u küçük örne$# 
vermen#n uygun olaca$ı dü!ünülmü!tür. Ancak, 
b#r#nc#s#n#n gerçekle!t#r#leb#ld#$# bu toplantıya katılan 
Hocamız, merhum sn. Prof. Dr. Süheyl Ünver, 
konu!ması esnasında; “’Eyüp’ demey#n, zaman #ç#nde 
kel#me ‘#p’ olarak tela'uz ed#lmeye ba!lanab#l#r. 
‘Eyüpsultan’ dey#n” uyarısında bulunmu!tu. Sn. 
Hocamızın o günkü öner#s#, bugün %lçen#n adının 
“Eyüpsultan” olarak de$#!t#r#lmes# #le gerçekle!m#!t#r. 
Esasen olması gereken de buydu ve do$al olarak da 
zaten, her !ey aslına rücu eder d#ye de b#l#n#r.
Ve y#ne, o zamank# adı “Eyüp %lçes#” olan #lçen#n, 
tar#h# Eyüp yerle!me bölges#n#n planlama 

çalı!malarının ara!tırma sa0asında; en rasyonel 
çözüme ula!ab#lmem#z #ç#n b#z# do$ru sonuçlara  
götürmek üzere,  hocalarımız ve de$erl# uzmanlar 
#le ayrı ayrı münfer#t çalı!ma programları 
gerçekle!t#r#lm#!t#r.
Bu anlamda örne$#n, merhum sn. Mualla Anheger 
#le; Eyüp tar#h# merkez, yakın çevres# ve P#yer 
Lot# Tepes#’nde b#r  ara!tırma gez#s# yapılarak, 
kend#s#nden öneml# b#lg#ler alınmı!tır. Eyüp %lçes# 
önündek# Hal#ç adalarının; Evl#ya Çeleb#’de yazdı$ı 
ve Mell#ng’#n #lg#l# gravüründe de görüldü$ü üzere  
tar#h# kaynaklarda  yer aldı$ı g#b#; a$açlandırılarak,  
tekrar rekreat#f anlamda planlanıp kullanılması 
konusunda sn. Prof. Dr. Besalet Pamay #le #let#!#m 
kurulmu!, hocamız tarafından adalar üzer#nden 
toprak numunes# alınarak, a$aç ve b#tk#lend#rme 
konusunda b#r ön ara!tırma çalı!ması  yapılmı!tır.
B#z, planlama ek#b# olarak tar#h# Eyüp 
yerle!mes#n#n planlama çalı!malarına ba!ladı$ımız 
1985’lerde; geçm#!ten #t#baren  geçen süreç 
#ç#nde yapı ve nüfus yo$unlu$u artarak,  g#derek 
gel#!en %stanbul’un ve bu kentsel gel#!meden 
do$al olarak etk#lenen tar#h# Eyüp yerle!mes#n#n; 
yasal, kurumsal, #l#!k#ler #ç#nde sürdürülen  #mar 
uygulamalarını yönlend#rmek üzere hazırlanan, 
ancak,  Eyüp’ün tar#h# kültürel k#ml#$# #le tam 
örtü!meyen, “13. 09. 1979 tar#h #le onanlı Eyüp 
Koruma Planı”  adı #le b#r planı mevcuttu.  Ayrıca; 
Eyüp’ün, mevcud#yet#  fethe kadar #nen ve tar#h# 
kültürel k#ml#$#n# ta!ıyan en öneml# mekanı 
olan tar#h#  merkez#n etrafı z#nc#r #ç#ne alınarak 
“Öncel#kl# Planlanacak Alan” olarak ayrılıp,  özel 
plan kararları gel#!t#r#lmes# gereken tar#h# merkez#n 
bu öncel#kl# planı da b#r türlü yapılamamı!tı.
Kurulu!u fethe kadar #nen tar#h#  Eyüp yerle!mes# 
#se;  Eyüp Sultan Cam## meydanı ve yakın 
çevres#nde yo$un b#r b#ç#mde yer alan, cam# 
meydanından uzakla!tıkça yo$unlu$u g#derek 
azalan, Osmanlı dönem#ndek# görkeml# kültürel, 
sosyal ya!antısından günümüze #nt#kal etm#! 
bulunan cam##, küll#ye ve mesc#tler#; göster#!l# 
k#tabeler# #le saray erkanına ve devr#n #ler# 
gelenler#ne a#t anıtsal türbeler#; Osmanlı hat, 
ta!, bezeme sanatı ustalı$ının e!s#z örnekler#n# 
serg#leyen haz#reler#; selv#ler#n gölgeled#$# 
mezarlıkları; bugün fonks#yonu ortadan kalkmı! 
olan, Osmanlı sosyal ya!amında,  tasavvuf 
dü!ünces#, felsefes#, anlayı! ve terb#yes#n#n 
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ö$ret#ld#$#, der#nle!t#r#lerek ya!andı$ı ve 
ya!atıldı$ı tekke ve zav#yeler#; bugün sayıları çok 
azalmı! bulunan ve b#r arada b#rkaç yerde ve 
çok küçük doku örne$# olu!turan ah!ap, saçaklı, 
cumbalı, en fazla  üç katlı, bahçel# veya b#t#!#k 
konut yapıları; evler#n altındak# veya sokaklar 
üzer#ndek# tar#h# çe!meler#; geleneksel  esk#  
dar sokakları #le; aralarda yer yer bozulmalara 
ra$men, spontane olu!mu! organ#k b#r doku 
bütünlü$ü #ç#nde, karakter#st#k tar#h# f#z#k#  b#r 
kent yapısı serg#ler.

"ek#l 13-14 : "eyhül#slam Tekkes#’n#n g#r#! kapısı, üzer#nde bulundu$u sokak ve tekken#n avlusu

"ek#l 15-16: Ah!ap Selam# Efend# Tekkes#’n#n #badet mahall#nden #ç görünüm ve avlusu 

"ek#l 17 :  Zal Mahmud Pa!a Küll#yes#’n#n avlusu ve avlu #ç#ndek# haz#res#.

"ek#l 18-19: Tar#hî Eyüp Mezarlı$ı ve esk# mezarlar
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Dolayısıyla, tar#h# Eyüp yerle!mes# bütünü #le #lg#l# 
hazırladı$ımız planlama çalı!ma programının b#r 
parçası olarak;  ba!ta “Eyüp’ün tar#h# merkez# ve 
kıyı #le bütünle!en yakın çevres#” olmak üzere, 
#lçe sınırları #ç#nde yer yer bozulmadan kalarak 
günümüze kadar ula!ab#lm#! bulunan tar#h# kent 
dokusu parçalarının ele alınması ve bu tar#h# 
kentsel mekanların,  üst ölçekl# kent planları #le b#r 
bütün hal#nde, ancak geçm#!ten gelen referansları 
ve #zler# #le sokak dokusuna kadar korunup 
f#z#ksel ve #!levsel olarak kent  bütününe katılmak 
üzere kentsel tasarım planları ve projeler#n#n  
hazırlanması; öncel#kl# ve öneml# b#r konu olarak 
ortaya çıkmı!tır.
Burada !unu söylemek mümkündür: Dünya 
tar#h#n#n g#d#!atını de$#!t#ren ve #nsanlık tar#h#nde 
ça$ atlattı$ı kabul ed#len %stanbul’un feth# #le 
b#rl#kte kurulan tar#h# Eyüp yerle!mes#, yukarıda 
kısaca bel#rtt#$#m#z özell#kler# #le, %stanbul’un son 
derece de$erl#, öneml# ve “Fet#h” ve “Kutsallık” 
kavramları #le b#rl#kte anılan, özell#kl# b#r beldes#d#r. 
Dolayısıyla, tar#h# yapıları ve tar#h# kent mekanı 
parçaları #le bu kadar öneml# ve özell#kl# olan bu 
tar#h# yerle!men#n, tar#h# kentsel mekanlarının  
kentsel tasarım planları ve projeler#n#n 
hazırlanması #ç#n de, bu konulara son derece 
duyarlı özel b#r tasarımcı gerek#yordu.  Eyüp g#b# 
yakla!ık 5,5 asırlık esk# b#r  yerle!me bölges#nde, 
tar#h# kent mekanı parçalarının kentsel tasarım plan 
ve projeler# #ç#n; tar#h# yapıların koruma-kullanma 
denges# kurulurken, kent #ç#nde yen# yapılar #le 
uyumunun sa$landı$ı, esk# kent dokusunun, 
kentsel mekan bütünlü$ü #ç#nde yen# kent 
dokusu #le uyum #ç#nde b#r arada tasarımlandı$ı 
ve bütün bunlar yapılırken, geçm#!ten gelen en 
küçük b#r referans ve #z#n dah#, yok ed#lmeden 
hakett#$# b#ç#mde de$erlend#r#ld#$# kentsel tasarım 
projeler# #ç#n, sn. Nez#h Eldem Hocamızdan 
ba!kasını dü!ünmek b#z#m #ç#n mümkün de$#ld#. 
Kend#s#n#n ö$renc#s# oldu$umuzdan  bu yana 
bu konulara duyarlı$ını yak#nen b#ld#$#m#z ve 
kend#s#nden çok !ey ö$rend#$#m#z, geleneksel 
yapıları, geleneksell#$#nden b#r !ey kaybett#rmeden 
yen# ve modern yapılar #le b#r arada uyum #ç#nde 
tasarımlayarak ya!atan ve #!levsel olarak kent 
ya!amına katan, bu çok özel tasarımcı sn. Prof. 
Nez#h Eldem Hocamızı,  bu özel mekanları 
planlayıp projelend#rmes# #ç#n özel olarak Eyüp’e 
get#rtmek #sted#k. Ün#vers#tedek# odasında z#yaret 

ederek davet ett#$#m#z ve kend#s# de esk# b#r Eyüplü 
olan sn. Hocamız, b#z# kırmadı, davet#m#z# kabul 
ett# ve b#z#mle çalı!maya ba!ladı. 
Hocamız #le çok ver#ml# ve key#+# çalı!malar 
sürdürürken, onun ö$renc#s# oldu$umuz 
dönemlerden sonra da ondan aynı zamanda 
çok seyler ö$renmeye devam ederek, feyz#nden 
çok #st#fade ett#k. Ressam b#r babanın ressam 
b#r çocu$u olan, kend#s#n#n de severek ve key#+e 
sürdürdü$ü tasarım çalı!maları esnasında; 
b#r  tara&an esk#z#n# ç#zerken, aynı zamanında 
b#r tara&an da tasarımını sıcak #fadeler #le 
bet#mleyerek, ya!amın #ç#ne yerle!t#r#yordu.  
Örne$#n,  geleneksel tar#h# b#r b#nanın yanında yen# 
b#r b#na tasarımını ç#zerken, b#r yandan da yanyana 
dü!ünerek  tasarladı$ı yen# ve yanındak# esk# b#na 
#ç#n; “…b#r# kolunu d#$er#n#n bel#ne koymu!, ötek# 
kolunu onun omuzuna atmı!…” g#b# #fadelerle, 
bu #k# b#nanın uyum #ç#nde yanyana kent#n canlı 
b#r parçası olarak ya!amaya devam edecekler#n# 
gözümüzün önünde canlandırıyordu. 
Y#ne örne$#n, yerle!me bölges#n#n; gerek tar#h# 
kültürel yapısı ve de$erler# #le öneml# b#r tur#zm 
potans#yel# ta!ıması, gerekse Tar#h# Yarımada 
ve bu bölgede yer alan ün#vers#teler #le ula!ım 
kolaylı$ının bulunması nedenler# #le; P#yer Lot#’dek# 
tar#h# ah!ap evler#n, tur#stler#n ve ün#vers#te 
ö$renc#ler#n#n konaklama h#zmetler#n# kar!ılamak 
üzere, ev sah#pler#n#n #!lett#$# but#k oteller olarak 
planlanmasını dü!ünen Sn. Hocamız Nez#h 
Eldem, konu #le #lg#l# esk#z çalı!ması yaparken, 
tasarımı üzer#ndek# dü!ünceler#n#; “….sabahları, 
bu esk# ah!ap evler#n ser#n ta! avlularına 
yerle!t#r#lm#! masalarda, ev sah#b#, konuklarına 
sabah kahvaltısını hazırlarken, ev#n büyük hanımı, 
ba!ındak# beyaz tülbent ba!örtüsü #le avluda  
görünür…” g#b# ya!amdan yansıyan #fadeler #le b#z# 
de tasarımın #ç#ne çek#yordu.
M#marlık sanatını ö$renc#ler#ne, hayatın #ç#nden 
örneklerle, hayat #le #ç #çe ve hayatı tasarımında 
yansıtarak ö$reten sn. Hocamız Nez#h Eldem;  
kend#s#n#n ö$renc#s# oldu$umuz dönemde, proje 
çalı!malarımızın #lk dersler#nde;  üzer#nde proje 
gel#!t#rece$#m#z arsayı önümüze koyar ve sevg#l# 
e!# sn. Eda h.ın d#k#! d#kerken, ba!langıçta  kuma!ı 
önüne koyup #ncelerken;  “… Bu kuma!tan 
ne çıkar?!” dey#!#n# b#ze aktarıp,  ba!langıçta, 
arsanın potans#yeller#n# tesp#t etmem#z gerekt#$# 
dü!ünces#ne b#z# yönlend#r#rd#. 
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Sn. Hocamız Nez#h Eldem,  ö$renc#s# oldu$umuz 
dönemlerdek# proje çalı!malarımızda oldu$u g#b#, 
Eyüp’te b#rl#kte çalı!ırken de, b#r yandan tasarımının 
esk#z ç#z#m#n# yaparken,  b#r yandan da hayatın 
#ç#nden verd#$# örnekler #le o tasarımın #ç#nde 
ya!atarak, b#zler# e$#tmekte devam ed#yordu. 

Eyüp Tar$h$ Kent Dokusu Alanlarında, Prof. 
Nez$h Eldem’$n Kentsel Tasarım  Dü#ünce ve 
Çalı#maları
Esk# Eyüp’ün  kurulu! çek#rde$# olan Eyüp 
Sultan Küll#yes# önündek# tar#h# meydan ve 
yakın çevres#nde daha yo$un, tar#h# merkezden 
uzakla!tıkça seyrelerek yer alan kültür m#rası 
yapıları, yer yer bozulmalarına ra$men ölçü ve 
güzergah olarak varlı$ını devam ett#ren geleneksel 
esk# dar sokakları, henüz tamamen kaybolmamı! 
esk# kent mekanı parçaları #le tar#h# Eyüpsultan 
yerle!mes# b#r plan bütünlü$ü #ç#nde ele alınarak 
de$erlend#r#l#rken; tar#h# kent mekanlarının 
koruma- kullanma denges# #ç#nde  kentsel tasarım 
plan ve projeler#n#n de yapılıp hayata geç#r#lerek  
kent ya!amına katılması #le; tar#h# %stanbul’un bu 
çok öneml# tar#h# kutsal beldes#; kent#n tar#hsel 
süreç boyunca ta!ıdı$ı Dünya kent# v#zyonunu  
güçlend#rerek, öneml# b#r m#syonu da  yer#ne 
get#rm#! olacaktır.
Sn. Prof. Dr. Nez#h Eldem, bu ba$lamda,  öncel#kle 
ve a$ırlıklı olarak; kurulu!u fethe kadar #nen 
yakla!ık 560  senel#k tar#h# Eyüp yerle!mes#n#n 
kurulu! çek#rde$#n# te!k#l eden Eyüp Sultan 
Küll#yes# ve çevres#nde olu!an ve günümüze #nt#kal 
eden esk# kent dokusunun  kıyı  #le bütünle!t#$# 
bölge bütününde; kentsel tasarım plan ve projeler# 
çalı!malarını sürdürmü!tür.
Sn Hocamız,  öncel#kle ve a$ırlıklı olarak, Eyüp 
yerle!mes#n#n tar#h# merkez# ve kıyı #le bütünle!en 
yakın çevres#n#n kentsel tasarım plan ve projeler#n#  
ele alıp çalı!ırken, aynı zamanda tar#h# Eyüp  
yerle!mes# bütünü #ç#nden günümüze #nt#kal 
etm#! olan d#$er tar#h# kent mekanları #ç#n de 
kentsel tasarım plan ve proje çalı!maları yaparak,  
b#zlere  bu konuda yol gösterm#!, b#lg#lend#rm#! 
ve danı!manlık yaparak destek olmu!tur. Ancak, 
a!a$ıda kısaca de$#nece$#m#z, kentsel tasarım 
plan çalı!maları ve dü!ünceler#nden b#rçok konu 
h#ç ya!ama geç#r#lemed#$# g#b#, b#rçok konu da 
tasarladı$ı b#ç#mde uygulanamamı!tır. 

Eyüp Tar#h# Yerle!mes#n#n Kurulu! Çek#rde$# Olan 
Eyüp Sultan Küll#yes#, Eyüp Sultan Cam## Önündek# 
Meydan, Yakın Çevres# (Tar#h# Merkez) ve Kıyı #le 
Bütünle!en Bölge 

Bölgede Olumsuz !mar Uygulamaları 1. 
1956’larda Açılan Eyüp Yen$yol
1950’l# yılların #k#nc# yarısında Merkez# Yönet#m 
tarafından %stanbul genel#nde uygulanan #mar 
operasyonları kapsamında, 1956’larda Eyüp 
bölges#nde açılan ve Ram# Kı!la Caddes#’n#, Eyüp 
yerle!mes#n#n #ç#nden geçerek do$rudan Eyüp 
merkez#ne ba$layan “Eyüp Yen# Yol”, Topçular 
mevk##nden Eyüp Sultan  Küll#yes#’ne do$ru dört 
#zl# araç traf#k yolu olarak #n#yor ve h#çb#r tarafa 
yönlend#r#lmeden, do$rudan Eyüp Sultan Cam##’n#n 
avlu duvarının dı!ında ve d#b#nde son buluyordu. 
Böylece #ç #çe geçen araç ve yaya traf#$#, gerek 
gürültüsü ve gerekse yarattı$ı karga!a #le Eyüp 
Sultan Cam## ve türbes#ne #badet ve z#yaret amacı 
#le gelen #nsanlara, sükunet ve hu!u #le bu #badet 
ve z#yaret mahall#ne yakla!mak #ç#n b#r huzur alanı 
bırakmadı$ı g#b#, Eyüp Sultan Cam##’n#n avlusunun 
dı! duvarının d#b# ve cam#n#n hemen arkasındak#  
geleneksel esk# dar sokaklar da araçların park ett#$# 
otopark alanı olarak kullanılıyordu. 

2. Kazıklı Yol Uygulaması
1984’lü yıllarda yerel yönet#mler#n yen#den 
yapılandırılması #le b#rl#kte kurulan %stanbul 
Büyük!eh#r Beled#yes#’n#n, #lk büyük #craatlarından 
b#r#s#, «Hal#ç Kıyılarının Sanay#den Arındırılması ve 
Yen#den Düzenlenmes#” çalı!maları olmu!tur.
Bu çalı!malar; kıyı boyunca den#ze  paralel 
b#r güzergah tak#p eden Hal#ç Kıyı Yolu’nun 
gen#!let#lerek kes#nt#s#z sürekl#l#$#n#n sa$lanması, 
bu yolun altındak# den#ze kadar olan sahada yer 
alan fabr#kaların, kaldırılarak üst ölçekl# stratej#k 
planda sanay#ye ayrılan alanlara ta!ınması, 
kaldırılan fabr#kaların arsaları dah#l, tüm yol #le 
den#z arasında kalan alanın, kamu kullanımına açık 
parklar hal#ne get#r#lmes# !ekl#nde gerçekle!m#!t#r. 
Ancak bu uygulamalar;  yıkımlar esnasında, yol 
#le kıyı arasında kalan ve geçm#!ten günümüze 
#nt#kal etm#! olan esk# eser b#naları ve esk# kent 
dokusunu ortadan kaldıran veya tahr#p eden, yanlı! 
uygulamaları da beraber#nde get#rm#!t#r. 
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Örne$#n, kıyı yıkımları esnasında; zamanında 
Eyüp’lü  Zeka# Dede, Hacı Ar#f Bey ve Türk 
mus#k#s#n#n öneml# ustalarının me!k yaptıkları 
kaynaklarda yer alan tar#h# Bostan %skeles# 
Kahves#’nden günümüze #nt#kal eden kapalı b#r 
mekanın, son dönemlerde arkasındak# M#hr#!ah 
Sultan %maret#’ne  gelen koyunların barındırıldı$ı 
a$ıl olarak kullanıldı$ını, Eyüp planlama ek#b# 
olarak çalı!malara  yen# ba!ladı$ımızda, yer#nde 
gözlemlem#!t#k. Tar#h# kahve; pasalı ah!ap tavan 
kaplaması ve kısmen yer#nde duran yapı parçası 
#le  restore ve rest#tüe ed#lerek #hya ed#leb#lecekken, 
Büyük!eh#r tarafından kıyı yıkımları esnasında 
tamamen ortadan kaldırılmı!tır. Bugün yer#ne, 
esk# tar#h# kahven#n anısını ya!atmak üzere  
“müz#syenler kahves#” olarak b#l#nen b#r kahve  #n!a 
ed#lm#!t#r.
Ayrıca kıyı yıkımları esnasında, sanay# yapılarının  
a$ırlıklı oldu$u Hal#ç kıyısındak# yapılar ortadan 
kaldırılırken; tar#h# Bostan %skeles# önündek#, 
den#ze #nen duvarlarında tekne ba$lama 
halkalarının hala yer#nde  durdu$u rıhtım, esk# 
malta ta!ları üzer#ne beton dökülmek suret#yle, 
beton #le kaplanmı!tır. Böylece, Osmanlı 
pad#!ahlarının cülus törenler# neden# #le veya 
Hz. Hal#d’#n türbes#n# z#yaret  maksadı #le den#z 
yolunu kullanarak Eyüp’e geld#kler#nde, çıktıkları 
tar#h#  #skelen#n ger#s#ndek# Eyüp’ün en öneml# 
tar#h# kentsel mekanlarından b#r#s#n# olu!turan 
ve den#ze, dolayısıyla rıhtıma d#k #nen Bostan 
%skeles# Soka$ı’nın, rıhtım #le b#rle!t#$# noktada b#r 

kot  farkı olu!arak sokak, rıhtım kotunun altında 
kalmı!tır.
%stanbul Bü#yük!eh#r Beled#yes#’n#n “Hal#ç 
Kıyılarının Sanay#den Arındırılması ve Yen#den 
Düzenlenmes#” çalı!maları kapsamında, 
Eyüpsultan yerle!mes#n#n en öneml# tar#h# kentsel 
mekanı olan “tar#h# merkez ve kıyı #le bütünle!en 
bölgede” yapılan,  telaf#s# oldukça zor ve  hatta 
#mkansız b#r olan b#r olumsuz uygulama da “kazıklı 
yol” uygulaması olmu!tur.  Tar#h boyunca den#z #le 
#ç#çe ya!ayan b#r kıyı yerle!mes# olan Eyüpsultan’ın, 
Osmanlı pad#!ahlarının cülus törenler# neden# 
#le veya z#yaret #ç#n den#z yolunu kullanarak 
geld#kler#nde çıktıkları #skele olan tar#h# Bostan 
%skeles# #le ger#s#ndek# Bostan %skeles# Soka$ı 
(Cülus Yolu) ve çevres#; devlet r#cal# ve devr#n 
#ler# gelenler#n#n bıraktıkları, m#marlık, sanat ve 
kültür tar#h#m#zde öneml# b#r yer# olan dünya 
kültür m#rası ölçüsündek# yapı, yapı parçaları ve 
geçm#!ten referanslar,  #zler ve anılar ta!ıyan yapısı 
#le; hemen hemen h#çb#r yabancı yapı elemanının 
g#rmed#$#, b#r anıtsal mekan olu!umu serg#l#yordu. 
Dolayısıyla, bu yo$un tar#h# kent dokusu neden# 
#le, sur #ç#nden gel#p, Eyüp’e  do$ru  Hal#ç kıyısına 
paralel olarak De&erdar Caddes# adı #le devam 
eden kıyı yolu, Bostan %skeles# ve çevres#ndek# bu 
yo$un esk# kent dokusunun oldu$u yerde kes#l#yor, 
tar#h# merkezden yaya yürüme mesafes#ndek# 
den#zle #ç#çe ya!ayan bu esk# dokudan sonra, kıyı 
yolu tekrar Bahar#ye Caddes# olarak devam ederek 
Al#beyköy’e kadar kes#nt#s#z uzanıyordu.

"ek#l 20:  Tar#h# Bostan %skeles#,  çevres# ve  sah#ldek# yalıların Hal#ç’ten görünümü
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Eyüp %lçe Beled#yes# Planlama Müdürlü$ü 
tarafından, Eyüp yerle!mes#n#n bütününde 
hazırlanmakta olan kent planı çalı!maları 
paralel#nde; hocamız sn. Prof.  Nez#h Eldem 
tarafından; tar#h# Eyüp’ün en öneml# kentsel 
mekanı, tar#h# kültürel yapı ve de$erler açısından 
en yo$un bölges# ve kurulu! çek#rde$# olan tar#h# 
merkez#n, kıyı #le bütünle!t#$# ve Bostan %skeles# 
ve çevres#ndek# bu yo$un esk# kent dokusu alanını  
da #ç#ne alan bölgen#n, kentsel tasarım planlama 
çalı!maları sürdürüldü$ü ve  traf#$e  Eyüp’ün tar#h#, 
kültürel, do$al de$erler#nden tav#z vermeden 
b#r çözüm arandı$ı sırada; %stanbul Büyük!eh#r 
Beled#yes#’ tarafından, kıyı yolunun sürekl#l#$#n#n 
sa$lanması #ç#n re’sen get#r#len an# b#r karar #le 
den#z üzer#nden plansız - projes#z geç#r#len  kazıklı 
yol #le, kuruldu$undan bu yana su #le #ç#çe ya!ayan 
tar#h# Eyüpsultan yerle!mes#, bu noktada den#zden 
kopartılmı!tır.

Böylece, “Hal#ç Kıyılarının Sanay#den 
Arındırılması ve Yen#den Düzenlenmes#” 
çalı!maları kapsamında gen#!let#lerek yen#den 
düzenlen#p dört  #ze çıkartılan Hal#ç Kıyı Yolu; 
Eyüp %skeles#’n#n arkasından gel#p, yo$un tar#h# 
doku neden# #le kes#nt#ye u$radı$ı  tar#h# Bostan 
%skeles# önünde, kıyı boyunca den#z üzer#nde 
kazıklar üzer#ne oturtularak, 200 mt. kadar 
devam ett#r#l#p, #ler#de Eyüp L#ses#’n#n arkasından 
Bahar#ye Caddes#’ne  ba$lanmak suret#yle; sur 
#ç#nden  Al#beyköy’e kadar uzanan, kes#nt#s#z b#r 
ula!ım sürekl#l#$# sa$lanmı!tır. 
Dolayısıyla, den#ze d#k olarak  #nerek rıhtımda son 
bulan Bostan %skeles# soka$ı; daha önce rıhtımın 
betonla kaplanmasıyla rıhtım kotunun altında 
kaldı$ı g#b#, den#z üzer#nden kıyıya paralel olarak 
geç#r#len dört #zl# kazıklı traf#k yolu #le de den#zden 
tamamen kopartılarak, bu yolun ger#s#nde ve yol 
kotunun da b#rkaç basamak altında kalmı!tır. 
Bu noktada Nez#h Eldem Hocamız, konutta “yalı” 
olarak #fades#n# buldu$u, Türk-Osmanlı’ya özgü su 
#le #ç#çe ya!am tarzına, bu anlamda, Em#rgan’dak# 
den#z #le rıhtım #l#!k#s#n# örnek olarak  gösterm#!t#r. 
Em#rgan’da den#z#n yüzey# #le rıhtımın zem#n kotu 
arasındak# farkın sadece 20 cm. oldu$unu bel#rten 
sn. Hocamız, böylece b#r kayı$ın, karaya çok az 
b#r kot farkı #le yakla!ması gerekt#$#n# bel#rterek, 
konuya çarpıcı b#r örnekle açıklık get#rm#!t#r.
Böylece Eyüp Sultan Cam## önündek# tar#h# 
meydan ve yakın çevres#n# yaya yürüme mesafes# 
#ç#nde kıyı #le bütünle!t#ren; #ç#ne o güne kadar h#ç 
b#r yabancı yapı ve elemanın g#rmed#$#; #maret#, 
cam##, tekkes#, kütüphanes#, türbes#, haz#res#, 
mezarları, serv#ler#, s#v#l m#marlık örne$# ah!ap 
konut yapıları, seb#l#, çe!mes# g#b# m#marlık, kültür 
ve sanat tar#h#m#z#n seçk#n örnekler#n#n yo$un 
olarak b#r arada bulundu$u;  geleneksel esk# dar 
sokakları, geçm#!te gelen referansları, #zler# ve 
anıları #le günümüze tar#h# b#r anıt mekan olarak 
ula!mı! olan ve z#yaretç#lere Eyüp’ün esk# m#st#k 
atmosfer#nden çok !ey sunan; Eyüp’ün, kıyı #le 
#ç#çe ya!adı$ı bu seçk#n huzur alanı; önce rıhtımın 
malta ta!larının üstünün beton dökülerek kotunun 
yükselt#lmes#, sonra da rıhtımın önünden den#z 
üzer#nden dört #zl# kazıklı traf#k yolu geç#r#lerek 
den#zden #y#ce kopartılması #le;  büyük ölçüde 
tahr#bata u$ramı! ve telaf#s# #mkansız b#r !ek#lde, 
söz konusu bu atmosfer#nden çok !ey kaybetm#!t#r.

P#erre Lot# kahves#nden, Hal#ç Kıyı Yolu’nun son düzenlenmes# yapıldıktan  
ve kazıklı yol uygulaması get#r#ld#kten sonrak# bugünkü Eyüp,  Hal#ç ve 
%stanbul’un görünümü.

"ek#l 21-22:  %dr#s Kö!kü Tepes#, P#yer Lot# Kahves#’n#n oldu$u mevk#den; 
solda, Hal#ç Kıyı Yolu’nun son düzenlenmes# yapılmadan  ve kazıklı yol 
uygulaması get#r#lmeden öncek#  esk# Eyüp,  Hal#ç ve %stanbul’un görünümü. 
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Bölgede $badet ve Z$yaret Olgusu
Eyüp’ün sanat #le kültürü ve ya!am #le ölümü b#r 
arada ve #ç#çe ya!atan, ancak sundu$u uhrev# 
d#ng#n huzur ortamı #le ölüme ürkmeden 
yakla!tıran  atmosfer#, Eyüpü z#yaret eden 
yabancıları da#ma etk#le!m#!t#r. Ve geçm#!te, 
seyahatnameler#nde bunu çok güzel bet#mlemeler 
#le #fade  ederek yazan seyyahlar olmu!tur. 
Ayrıca, %slam tar#h#nde; gerek H#cret sırasında ve 
sonrasında %slam’a yaptı$ı büyük h#zmetler, gerekse 
%slam Peygamber# Hz. Muhammed #le olan yakın 
akrabalı$ı nedenler# #le tanınan; %slam Dünyası’nda 
ayrıcalıklı kutsal b#r yer# olan sahabe ve ensardan 
Ebû Eyyû b el-Ensarî’n#n kabr# ve üzer#ndek# 
türbes#n#n mevcud#yet#, kuruldu$undan bu yana 
devlet r#cal# ve devr#n#n #ler# gelenler#n#n yanı sıra, 
gen#! b#r halk k#tles#n#n de son #st#rahatgahını 
özell#kle Hz. Hal#d’e yakın olmak arzusu #le burada  
aramasına neden olmu!tur. Ve dolayısıyla !eh#r 
surlarının hemen dı!ında yer alan Eyüpsultan 
semt#, %slam önces#nde B#zans dönem#nde 
oldu$u g#b#, Türk-Osmanlı - %slam dönem#nde 
de %stanbul’un  en büyük %slam nekropolü olma 
özell#$#n#, bu güne kadar korumu!tur.
Dolayısıyla, tar#h# Eyüpsultan beldes#; geçm#!ten 
günümüze #nt#kal eden tar#h#,  kültürel yapı ve 
de$erler#, esk#  kent dokusundan kalan tar#h# 
mekanları ve geleneksel esk# dar sokakları  #le 
sundu$u d#ng#n huzurlu  m#st#k atmosfer#n#n 
yanında; p#toresk manzaraya açık e!s#z peyzaj 
de$erler ta!ıyan, seyyahların seyahatnemeler#ne 
konu olmu! P#yer Lot# kahves#n#n bulundu$u %dr#s 
Kö!kü tepes# g#b# tepe ve mekanları; Ebû Eyyûb el 

Ensarî’n#n kutsal ruhan# varlı$ının somut #fades# 
olan kabr# ve üzer#ndek# türbes#n#n mevcud#yet#; 
kuruldu$u fet#h günler#nden günümüze tar#h 
boyunca  büyük b#r %slam mezarlık alanı olması g#b# 
nedenler #le; ba!ta Cuma günler#, kand#l ve kad#r 
gün ve geceler#, Ramazan ayı boyunca gündüz 
ve geceler#  g#b# Müslüman #nanç dünyasının 
bel#rl# kutsal gün ve geceler# olmak üzere, yılın 
her gününde, yurt #ç#nden ve yurt dı!ından gelen 
#nsanlar tarafından sürekl# z#yaret ed#lmekted#r
Özell#kle kad#r geceler# terav#h namazını, Hz. 
Hal#d’#n huzurunda kılmak g#b# b#r gelene$# 
sürdüren %stanbullu a$ırlıklı Müslüman halk, 
cam#n#n #ç#ne ve avlusuna sı$mayarak dı!arı 
ta!makta ve adeta Kâbe’de #ç mekana sı$mayıp 
dı!arı ta!an kalabalıkla, meydan ve sokaklar 
boyunca kılınan namaz görüntüsüne benzer b#r 
görüntü serg#lenmekted#r. Bunun dı!ında, türbe ve 
cam##, özel maksatlar #le de z#yaret ed#lmekted#r. 
%stanbul’dan Hacca g#den Müslüman kaf#leler#, esk# 
b#r gelene$# devam ett#rerek, öncel#kle Hz. Hal#d’# 
z#yaret etmeden kutsal topraklara g#tmek üzere yola 
çıkmamaktadır. Ayrıca %stanbullu halk,  hayatın; 
sünnet, evl#l#k g#b# gelece$e dönük bütün özel 
dönüm noktalarında, Eyüp Sultan Türbes#’n# z#yaret 
ed#p dua ederek, geçm#!ten gelen b#r gelene$# 
oldukça etk#n b#r !ek#lde sürdürmekted#r. Bunun 
yanında, zor dönemlerde sıkıntılara çare bulmak 
#ç#n  ruhan#yet#ne sı$ınılan bu kutsal zatın kabr#;  
okul, #!, hastalık g#b# #nsan# #ht#yaçlara çare bulmak, 
medet ummak, adak adayıp yer#ne get#rmek 
g#b# geleneksel #nançlar #le de sürekl# z#yaret 
ed#lmekted#r.

"ek#l 23-24: Solda, %dr#s Kö!kü tepes# ve Eyüp sırtlarından Hal#ç’#n der#nl#kler#ne do$ru Eyüp ve %stanbul’un genel görünümü. Anto#ne Ignace Mell#ng’#n (d. 
1763 - Ö. 1831) b#r gravürü; sa$da %dr#s Kö!kü Tepes#, tar#h# P#yer Lot# kahves#nden, Hal#ç ve %stanbul’un görünümü., 
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Eyüp Sultan Cam$$ Önündek$ Meydan
Eyüp’dek# çalı!malarımız esnasında Hocamız 
Sn.Nez#h Eldem, Osmanlı !eh#r dokusunda meydan 
f#kr# ve olu!umu olmadı$ını, Avrupa !eh#rler#nde 
oldu$u g#b# kıyıya paralel  sah#l yolu da olmadı$ını, 
sokakların kıyıya d#k #nd#$#n# anlatmı!tı. Eyüp 
Sultan Cam## önündek# meydan #ç#n #se, kend# 
#fades# #le, en büyük patlamanın  cam# avlusunda 
oldu$unu, avluya g#r#ld#$# anda büyük b#r bo!luk #le 
kar!ıla!ıldı$ında, bunun heyecan ver#c# oldu$unu  
#zah  etm#!t#. 
1950’lı yılların #k#nc# yarısından #t#baren Merkez# 
yönet#m#n %stanbul genel#nde uyguladı$ı #mar 
operasyonları esnasında; Eyüp’te de, Ram# Kı!la 
Caddes# kuvvetl# b#r ba$lantı yolu hal#ne get#r#lerek 
Cam# meydanına gen#! b#r bulvar #le ba$lanmı!, 
cam# çevres#ndek# esk# doku yıkılarak açılmı!, 
böylece geleneksel dokuyu zedeleyen, müdahaleler 
yapılmı!tı. Bu günkü meydanın oldu$u yerde  
bulunan “Oyuncakçılar Adası” adı #le bulunan yapı 
adası da 1956’larda  Yenı Yol’un açılması ıle b#rl#kte 
ortadan kaldırılarak, Eyüp Sultan Cam## önündek# 
meydan açılmı!tı.

Prof.  Nez$h Eldem’$n Eyüp  Tar$h$ Merkez ve 
Kıyı $le Bütünle#en Bölgedek$ Kentsel  Tasarım 
Dü#ünce ve Çalı#maları 
Yukarıda da #zah ed#ld#$# üzere,  Ram# Kı!la 
Caddes#’n#  Topçular mevk##nden dört #zl# araç 
traf#k yolu #le Eyüpsultan yerle!mes#n#n tar#h# 
merkez#ne ba$layan ve  1956’da açılan Eyüp Yen# 
Yol, h#çb#r tarafa yönlend#r#lmeden, do$rudan Eyüp 
Sultan Cam##’ne #nerek, cam#n#n avlu duvarına gel#p 
dayanıyordu.  Duvar d#b# ve cam#n#n arkasındak#  
geleneksel esk# dar sokaklar saygısızca otopark 
olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla bu durum; 
Eyüp’de en öneml# #badet ve z#yaret mahall# olan ve 
b#r arada bulunan Eyüp Sultan Cam## ve Ebû Eyyûb-
el Ensarî’n#n türbes#’ne  bu amaç ıle gelen #nsanlara,  
yaya ve araç traf#$# karga!ası ve gürültüsü  arasında,  
huzurla kutsal b#r yakla!ma alanı bırakmıyordu.
Bu nedenle Sn. Hocamız Prof.  Nez#h Eldem; tar#h# 
Eyüp yerle!mes#ndek# kentsel tasarım çalı!malarına; 
özell#kle ve öncel#kle bu konuya da çözüm get#rmek 
üzere; Eyüp’ün en öneml# tar#h# kentsel alanı ve 
kurulu! çek#rde$# olan, Eyüp Sultan Küll#yes# 
önündek# tar#h# meydan ve yakın çevres#n#n (tar#h# 

merkez),  yaya yürüme mesafes#ndek# kıyı #le 
bütünle!t#$# bölgey# ele alarak ba!lamı!tır.
Sur #ç#nden gelen ve tar#h# Bostan %skeles# 
c#varında, ger#s#ndek# yo$un tar#h# doku neden# #le 
kes#len Hal#ç Kıyı Yolu’nu; Cam## önünden yakla!ık 
500 metre yaya yürüme mesafes#nde b#r huzur 
alanı ve dolayısıyla  #badet ve z#yaret mahall#ne 
kutsal b#r yakla!ma alanı bırakacak !ek#lde kıyıdan 
uzakla!tırıp b#r yay ç#zerek  Ram# Kı!la Caddes# 
Topçular mevk##nden #nen  Eyüp Yen# Yol #le 
b#rle!t#r#p, Tar#hî Eyüp Mezarlı$ı’nın altından 
tünelle geç#r#p, Bahar#ye caddes#ne ba$layarak; 
Eyüp yerle!me yöres#n#n den#z #le #l#!k#s#n# 
kesmeden ve tar#h# merkez#n kıyı #le bütünlü$ünü 
bozmadan çözen; “Eyüp Sultan Cam## Meydanı 
ve Yakın Çevres#n#n Düzenlemes#n#n Kentsel 
Tasarım Planı” , tünel a$ızlarının tasarımına 
kadar, sn. Nez#h Eldem Hocamız tarafından 
hazırlanmı!tı. Uygulaması, tekn#k olarak g#d#! ve 
gel#! yolunun  tek tünel #ç#nde çözümüne #mkan 
vermed#$#nden, g#d#! ve gel#! yolu #ç#n yanyana #k# 
tünel dü!ünülmü!tü.
Tar#hî merkez#, yaya yürüme mesafes#ndek# kıyı 
#le b#r bütünlük #ç#nde kavrayarak, kıyı yolunun 
sürekl#l#$#n# sa$layan bu güzergâh; onanlı planı 
varken, projelend#r#lmes# yapılırken, aynı zamanda 
tar#hî Eyüpsultan yerle!mes#ne ve m#marlık, 
kültür ve sanat tar#h#m#ze; yok etmeyen, koruyan, 
ya!atan, gelece$e ta!ıyan b#r çözüm get#rerek 
daha saygılı yakla!ırken; uygulama, Büyük!eh#r 
Beled#yes# tarafından, plansız ve projes#z olarak 
re’sen get#r#len b#r yaptırım kararı #le, tar#h# 
Bostan %skeles# önünden geç#r#len kazıklı traf#k 
yolu uygulaması b#ç#m#nde olmu!tur. Böylece 
geçm#!ten gelen #zler ve referanslar, ça$da! b#r 
yorumla yen#den de$erlend#r#l#p projelend#r#lerek, 
yok olmadan, korunarak ve ya!atılarak, kent 
hayatına katılab#lecekken;  kuruldu$undan bu 
yana tar#h boyunca kıyı #le #ç#çe ya!ayan ve b#r kıyı 
yerle!mes# olan Eyüp’ün; kıyı yolunun ger#den ve 
karadan tünelle geç#r#lmek yer#ne, kıyıdan den#z 
üzer#nde kazıklı traf#k yolu #le geç#r#lmes#yle; 
den#zden kopartılmasının; bundan sonra bu çevrede  
yapılacak yen# düzenlemelere de anlamından çok 
!ey kaybett#rece$# açıktır.
Prof. Nez#h Eldem’#n en öneml# kentsel tasarım çalı!ması; 
Eyüp’ün en öneml# ve en esk# mekanı olan tar#h# 
merkez#n; kıyı #le bütünle!t#$# bölge #ç#n hazırladı$ı 
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plan olup; kıyı yolunun sürekl#l#$#n#n kazıklı yol 
uygulaması #le sa$lanması sonucunda, hazırlanan   
tasarım planı kısmen uygulanab#lm#!t#r.
Bu yol esasında, Nez#h Hoca’nın tamamıyla 
uygulanamayan kentsel tasarım çalı!masında; 
Cam# meydanına yönlend#r#len ve cam# önünden  
yakla!ık 500 mt. mesafede b#r yay ç#z#d#r#lerek  
devam ett#r#len kıyı yolunun; Çocuk Es#rgeme 
Kurumu’nun yanından ve tar#h# Eyüp mezarlı$ının 
altından tünel #le geç#r#l#p Bahar#ye Caddes#’ne 
ba$lanarak tekrar kıyıya paralel olarak devam 
ett#r#lmes# !ekl#ndeyd#. Ancak, Hoca’nın tasarım 
çalı!ması devam ederken, tar#h# Bostan %skeles#’n#n 
önünde den#z üzer#nden geç#r#len dört #zl# kazıklı 
traf#k yolu #le; tar#h# merkez, tar#h# merkezden 
yaya yürüme mesafes#ndek# tar#h# Bostan %skeles# 
ve ger#s#ndek# anıtsal tar#h# doku bütünlü$ü, 
bu noktada tamamen den#zden kopartılmı!tır. 
Böylece, b#r kıyı yerle!mes# olan ve yüzyıllardır 
den#z #le #ç#çe ya!ayan; pad#!ahların cülus 
törenler#ne sahne olmu!; sah#ller#nde Sultan 
sarayları, devlet r#cal# ve devr#n#n  #ler# gelenler#n#n 
yalıları, ger#lerde kö!kler# ve yet#!t#rd#$# dü!ünce, 
kültür ve sanat adamları #le zamanında seçk#n 
b#r kültür ve sosyal ortam olu!turan Eyüp’ün 

bu müstesna bölges#; o ortamından günümüze 
ula!an #zlerden ve referanslardan ve hala tamamen 
kaybolmamı! olan kutsal, m#st#k atmosfer#nden 
çok !ey kaybetm#!t#r. Ve bundan sonra yapılacak 
çalı!malara da çok !ey kaybett#rece$# açıktır.

Kazıklı Yolun Yayala#tırılması 
Hal#ç’#n durgun su özell#$#n#n verd#$# #mkanın 
de$erlend#r#lerek, Büyük!eh#r Beled#yes#’n#n Oxord 
ve Cambr#dge takımları  arasında ba!lattı$ı kürek 
yarı!larının, uluslararası boyutta ça$da! #mkanlar 
#le gerçekle!t#r#lmes#n# sa$layacak su sporları 
tes#sler#n#n kurulması konusu da tasarım dü!ünceler# 
arasında yer alıyordu. Bu konuda sn. Nez#h 
Eldem, Hal#ç Kıyı Yolu’nun sürekl#l#$#n#n, kend# 
tasarımındak# g#b# y#ne tar#h# Eyüp Mezarlı$ı’nın 
altından geç#r#lecek b#r tünel #le Bahar#ye Caddes#’ne 
ba$lanmak suret#yle sa$lanarak çözülmes#n#, kazıklı 
yolun #se yayala!tırılarak b#r promenant, b#r gez#nt# 
yolu olarak düzenlenmes#n# tasarlamı!tır. Bu gez#nt# 
yolu üzer#ne; kürek yarı!ları yapıldı$ı günlerde 
halkın yarı!ları oturup seyredeb#lece$#, d#$er 
günlerde de rekreat#f anlamda kullanaca$ı tr#bünler 
yerle!t#r#lmes#n# tasarlamı!tı.

"ek#l 25:  Prof. Nez#h Eldem’#n, Eyüp  Tar#h# Merkez ve Kıyı #le Bütünle!en Bölgedek# Kentsel  Tasarım Planı Çalı!ması.
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Sn. Hocamızın bu tasarımı dü!üncede kalmı!tır. 
Esk# b#r kıyı yerle!mes# olan Eyüp’ü den#den 
kopartan ve tar#h# kültürel de$erler#nden çok !ey 
kaybett#ren dört #zl# kazıklı traf#k yolu, #!lev#n# 
devam ett#rmekted#r.

Prof. Nez$h Eldem’$n Eyüp’tek$ D$&er Kentsel  
Tasarım Dü#ünce ve Çalı#maları
A!a$ıda, Prof. Nez#h Eldem tarafından 
gel#!t#r#len, ancak kısmen gerçekle!t#r#len veya 
gerçekle!t#r#lemeyen tasarım dü!ünceler#ne 
de$#n#lm#!t#r.

Müslüman !nanç Dünyasının Kutsal Geceler$nde 
Eyüp Sultan Cam$$  Önündek$ Meydanda Kılınan 
Toplu Namaz 
Cuma günler#, Ramazan ayı boyunca gündüz ve 
geceler#,  kand#l ve kad#r gün ve geceler#, olmak 
üzere Müslüman #nanç dünyasının bel#rl# kutsal 
gün ve geceler#nde, özell#kle Ebû Eyyûb El-
Ensarî’n#n türbes#n# z#yaret etme ve Eyüp Sultan 

Cam##’nde namazını kılma gelene$#n# sürdüren, 
ba!ta  %stanbullu olmak üzere Müslüman halk, 
özell#kle Kad#r geceler#nde  Cam# #ç#ne ve avlusuna 
sı$mayarak dı!arı ta!makta ve Cam# önündek# 
meydanı doldurarak, terav#h namazını  meydanda 
kılmaktadır. Gündüzden gelmeye ba!layan halk, 
Cam# kapalı mekanı ve avluda yer kalmayınca, 
dı!arıda yer bulup yerle!erek #&arını burada açıp, 
d#$er namaz vak#tler# #le b#rl#kte, özell#kle terav#h 
namazını kılmak üzere beklemeye ba!lamaktadır.
Ancak,  meydanda da, Cam#’dek# #mama uyularak  
namaz kılındı$ından, namaza durmak #ç#n kurulan 
sa+arın,  %slam# kural ı gere$#, cam# #le aynı m#hrap 
ç#zg#s#n#n arkasından ba!laması gerekmekted#r. 
Hocamız bu noktada, namaz kılınırken #nsanların 
te!k#l edece$# sa+arın yer#n# bel#rtmek üzere, 
meydanda, Eyüp Sultan Cam##’n#n m#hrap h#zasını 
bel#rten b#r #!aret elemanının konulmasını, dü!ünce 
olarak bel#rtm#!t#. 
Ancak, Eyüp Sultan Cam## önündek# meydana, 
cam#n#n m#hrabı #le aynı h#zada b#r m#hrap #!aret# 
elemanı konulmamı!tır.

"ek#l 26:  Prof. Nez#h Eldem’#n, Eyüp  Tar#h# Merkez ve Kıyı #le Bütünle!en Bölgedek# Kentsel  Tasarım Planı Çalı!ması.
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Eyüp Sultan Cam$$  Önündek$ Meydanın Üzer$ne 
Konulması Dü#ünülen Uzay Örtü
Sn. Hocamız Nez#h Eldem, Eyüp Sultan Cam## 
önündek# tar#h# meydanı yayala!tırırken, meydanın 
üzer#nde de kend# #fades# #le “fan#, yan# kalıcı 
olmayan, gel#p geç#c# b#r uzay örtü” dü!ünmü!tü. 
Bu örtü; yer yer del#k olup zem#ne bu açıklıklardan 
güne! ı!ı$ı dü!en, güne! ı!ı$ının dü!tü$ü bu 
alanlarda #se Eyüp’ün güverc#nler#n#n su #çmeye, 
yıkanmaya geld#$# fı!kıran b#r su elemanı bulunan 
ve dolayısıyla meydanda hareket hal#nde olan 

"ek#l 27-28-29:  B#r Ramazan ayı, Kad#r geces#nde, Eyüp Sultan Cam## ve avlusuna sı$mayarak meydana ta!an halk tarafından kılınan terav#h namazı.

#nsanları, zem#n üzer#nde olu!acak bu tasarımla 
yönlend#ren b#r fan# örtü. Çünkü meydan, bugünkü 
mevcut hal#yle, ortasında büyük b#r havuz bulunan, 
zem#n üzer#nde yayaları yönlend#ren herhang# b#r 
eleman, ç#zg#, #z, #!aret bulunmayan, düz b#r gen#! 
alan te!k#l ed#yordu
Sn. Hocamız, bu noktada, su elemanının kentsel 
mekanlarda; !ırıltısı veya pırıltısı #ç#n kullanıldı$ını 
anlatarak, b#ze kend#s# #le #lg#l# !u örne$# verm#!t#. 
1950’l# yıllarda, "#!l# Cam##’n#n önünde #k# cadde 
arasında kalan üçgen alanda merkez# yönet#m 
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tarafından b#r havuz yapılması konusu gündeme 
get#r#lm#!. #k# hızlı araç traf#$# aksının arasında kalan 
bu alanda havuz yapmanın b#r anlamı olmadı$ını 
açıklayan  Hocamız, ancak bu konuda zamanın 
Ba!bakanı Adnan Menderes’# #kna konusunda 
çek#ncel# davranıldı$ını bel#rterek, kend#s#n#n bu 
konuyu üstlend#$#n#  ve zamanın ba!bakanını #kna 
ederek, havuzun o alanda yapılmadı$ını anlatmı!tı.
Hocamızın Eyüp Sultan Cam## önündek# 
meydan üzer#ne yapılmasını dü!ündü$ü uzay 
örtü ve altındak# meydan düzenlemes# tasarımı   
gerçekle!mem#!t#r.

Öneml$ b$r !badet ve Z$yaret Mahall$ Olan, 
Müslüman !nanç Dünyasının Bel$rl$ Kutsal 
Gün ve Geceler$nde A#ırı Yüklenen Eyüp Tar$h$ 
Merkez ve Yakın Çevres$nde  Otopark Sorunu
Öneml# b#r z#yaret ve #badet mahall# olan Eyüp 
beldes#; yurt #ç#nden  ve yurt dı!ından gelen #nsanlar 
tarafından senen#n her günü sürekl# z#yaret ed#ld#$# 
g#b#, Müslüman dünyasından özell#kle Cuma 
günler#, Ramazan ayı boyunca her gün gündüz ve 
gece, Kand#l ve Kad#r gün ve geceler# g#b# bel#rl# 
kutsal gün ve gecelerde gen#! halk toplulukları 
tarafından z#yaret ve #badet gayes# #le toplu gelen 
kalabalıkları da m#saf#r ed#yordu. Dolayısıyla  
#badet ve z#yaret olgusunun merkez# olan  Eyüp 
Sultan Cam##’n#n (Cam#) önündek# meydan ve 
yakın çevres#nde araçların park yer# konusu, 
çözüm  #steyen öneml# b#r sorundu.  Nez#h Eldem 
tarafından, tar#h# merkez ve kıyı #le bütünle!en 

bölgede hazırlanan ve kısmen uygulanan kentsel 
tasarım planı çalı!maları önces#nde, Ram# Kı!la 
Caddes#, Topçular mevk##nden Eyüp merkeze #nen 
dört #zl# Eyüp Yen# Yol,  Eyüp Sultan Cam##’n#n avlu 
duvarının dı!ında ve d#b#nde son bulurken, duvarın 
d#b# ve hemen çevres#ndek# geleneksel esk# sokaklar 
da otopark olarak kullanılıyordu. Ayrıca Sur #ç#nden 
gelen Hal#ç Kıyı Yolu, tar#h# Bostan %skeles# ve 
ger#s#ndek# yo$un tar#h# doku neden# #le bu c#varda 
kes#l#yor, #ler#de Bahar#ye Caddes# olarak devam 
ed#yordu. Böylece, Eyüp Sultan Cam## ve Türbes#’ne 
#badet ve z#yaret amacı #le gelen #nsanlara,  yaya - 
araç karga!ası #ç#nde huzurla bu mahallere yakla!ma 
olana$ı tanımayan bu duruma Nez#h Eldem 
tarafından hazırlanan kentsel tasarım planı #le, Hal#ç 
kıyı Yolu’nu den#zden uzakla!tırıp, Eyüp Cam##’ne 
yakla!ık 500 mt. yürüme mesafes#nde b#r yay ç#zerek 
geç#ren ve Tar#h# Eyüp Mezarlı$ı’nın altından 
tünel #le geç#r#p Bahar#ye Caddes#ne ba$layarak 
sürekl#l#$#n# sa$layan b#r tasarımla, b#r çözüm 
get#r#lm#!t#. 
Bu kapsamda, otopark sorunu da bu tasarım 
planında; Eyüp Cam##’nden yakla!ık 500 mt. 
mesafede geçen araç traf#k yolunun, Ram# Kı!la 
Caddes#’n#  Topçular mevk##nde Eyüp’e ba$lamak 
üzere #nen Yen# Yol’u  yakaladı$ı noktada mevcut 
topo$rafyadan #st#fade ed#lerek yapılan ufak b#r 
müdahale #le, yaya meydanı #le yol arasında kot 
farkı te!ekkül ett#r#lerek, bu yolun altının Eyüp’e  
g#r#! çıkı!ları düzenleyen sev#yel# b#r kav!ak olarak 
dü!ünülmes#n#n yanında, aynı zamanda b#r 
defada yakla!ık 500 arabayı ortadan kaldıran b#r 

"ek#l 30-31:  Eyüp Sultan Cam## önündek#, ortasındak# havuzuyla, yayala!tırılan meydan ve  Eyüp’ün güverc#nler#.
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yeraltı otoparkı olarak da düzenlenmes# suret#yle 
çözülmü!tü. Hocamız, bunun dı!ında, yolun uc 
noktalarında uygun yerlerde hemzem#n üzer#nde 
otopark düzenlemeler# de dü!ünmü!tü.
Bu yolun üzer#nde uygun yerlerde, yayaların 
araç traf#$#nden arındırılmı! meydana geç#!#n# 
sa$layan, asansörlü, yürüyen merd#venl# yeraltı 
geç#tler# #le bütünle!en, yeraltı çar!ı kompleksler# 
düzenlemes#n#n yanında, sn. Hocamız, yol #le 
meydan arasında kot farkının olu!tu$u noktada, 
meydana bakan ve meydanı sınırlayan b#r gündüz 
otel# #le “arasta” ded#$# özgün b#r çar!ı planlamı!tı.
Böylece yayalar #ç#n cam#, meydan ve yakın 
çevres#n# kıyı #le bütünle!t#ren huzurlu, d#ng#n b#r 
dola!ma alanı elde ed#lm#!t#r. Ancak, Eyüp Yen# 
Yol’un kaldırılarak, altında dü!ünülen otopark 
tasarımı da gerçekle!mem#!t#r., Arasta yapılmı!, 
gündüz otel# gerçekle!t#r#lmem#!t#r.

Eyüp Tar$h$ Merkezdek$ Geleneksel Çar#ı 
Eyüp’ün organik eski kent dokusu içinde, 
merkezde daha yo$un, uzakla!tıkça seyrelerek 
yer alan kültür m#rası yapılar ve henüz tamamen 
kaybolmamı! esk# kent mekanı parçaları ve 
dokusunun, Eyüp Sultan yerle!me yöres# b#r plan 
bütünlü$ü #ç#nde ele alınarak de$erlend#r#ld#$#nde, 
öneml# b#rer potans#yel te!k#l edece$# muhakkaktır.
Eyüp’ün bütününde sah#p oldu$u bu potans#yel#n, 
rasyonel b#r b#ç#mde de$erlend#r#lerek, ça$da! 
ya!amın b#r parçası olarak yen#den kente 
kazandırılmasının, bu kapsamda yöreye geçm#!te 
oldu$u g#b# yen#den yüksek kültürel a$ırlıklı 
b#r k#ml#k, seçk#n b#r sosyal ortam ve prest#j 
kazandıraca$ı açıktır.
Bu ba$lamda, geçm#!#n geleneksel ya!amından 
günümüze ula!an kültürel, sosyal özell#kler#n ve 
yapıların; #zler#n#, parçalarını, bütününü ça$da! 
ölçülerle de$erlend#rerek gelecek ku!aklara 
aktarılmasını sa$larken, geleneksel Türk sanatlarını 
(hat, m#nyatür, tezy#n, Türk Sanat ve Tasavvuf 
mus#k#s# vd.) ve kültürünü ya!atmak, gel#!t#rmek, 
tanıtmak, #ler#ye ta!ımak ve bu konuda e$#t#me 
ve özell#kle halk e$#t#m#ne a$ırlık vermek; bu 
çalı!maları kültür m#rası bu yapıların korunması 
ve de$erlend#r#lmes# çalı!maları #le bütünle!t#rmek; 
#lkesel planlama yakla!ımlarındandı. Eyüp 
Sultan, geleneksel ve ça$da! sanatların e$#t#m#, 

üret#m#, gel#!t#r#lmes#, tanıtımı, ya!atılması ve 
yaygınla!tırılması #ç#n #se, bu açıdan yeterl# 
potans#yele sah#pt#r. 
Sn. Hocamız Nez#h Eldem; Eyüp Sultan Cam##’n#n 
kar!ısındak# esk# çar!ı bölges#nde,  bu konu #ç#n 
gerekl# faal#yetler#n yer alab#lece$#n# dü!ünerek;  
bu kapsamda yapılacak; atölye çalı!maları, 
ver#lecek sem#nerler ve dersler; açılacak serg#ler 
vb. faal#yetler #ç#n,  Eyüp Sultan Cam##’n#n 
kar!ısındak# esk# çar!ı bölges#ndek# tar#h# yapılar 
ve ortalarındak# avlularda tasarım çalı!maları 
gel#!t#rm#!t#r. Bu ba$lamda, geleneksel çar!ının 
tar#h# yapılarının ortasındak# avluları ve Eyüp 
Sultan Cam##’n#n  önündek# yayaya ayrılan meydanı 
da,  üret#len sanat eserler#n#n tanıtımı #ç#n açık 
alanda açılacak serg# mekanları olarak dü!ünmü!tü. 

Feshane !ç$n Kentsel Tasarım Dü#ünceler$
Esk# görkeml# saray bahçes#nden kalan çınar 
a$açlarının kıyısını hala gölgeled#$#, pad#!ah 
el#yle kurulmu!, #hya ed#lm#!, Batılıla!ma ve 
sanay#le!me hareketler#n#n öneml# k#lometre 
ta!larından b#r#s# olan Sümerbank “De&erdar 
Yünlü Sanay# Fabr#kası”, Eyüp’de Sultan III. Sel#m 
Han’ın kızkarde!# Hat#ce Sultan Sarayı’nın yer#nde 
kurulmu!tu. Bu son yerel yönet#m dönem#nde, 
Büyük!eh#r Beled#yes#’n#n “Hal#ç Kıyılarını 
Sanay#den #den Arındırma ve Kamula!tırma” 
çalı!maları kapsamında d#$er fabr#kalar #le b#rl#kte 
ortadan kaldırılmı!tı. 1977’de #lk tesc#l ed#len 
yapıları, 1986’da tesc#ll# d#$er yapıları; tar#h# trafo, 
kazan da#res#, üret#m b#nası har#ç; tamamen 
yıkılmı!tı. 
Yıkılmadan bırakılan üret#m b#nasına, “Teknoloj# 
Tar#h# Müzes# ve Te!h#r Salonu” olarak kullanılması 
tesc#l kararına ra$men, “%stanbul Kültür, Sanat 
Vakfı, Ça$da! Eserler Müzes#” kullanımı 
get#r#lm#!t#r. Ancak Sn. Hocamız Nez#h Eldem 
tarafından, !evl# çatısından ve beden duvarlarındak# 
pencereler#nden do$rudan ı!ık alan b#nanın, söz 
konusu fonks#yon #ç#n uygunlu$u konusuna, 
“M#marlık, %ç M#marlık ve Görsel Sanatlar Derg#s#, 
Tasarım 30, 1992 sayısındak# “Müze ve Müzec#l#k 
Üzer#ne”  #s#ml# makales#nde açıklık get#r#lm#!t#r [6, 
S. 108-113]. Kend#s# de çalı!malarımız esnasında, 
b#nanın bu nedenle müze fonks#yonuna uygun 
olmadı$ını  #zah etm#!t#.

Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA
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Sn. Hocamız Nez#h Eldem’#n Eyüp’tek# kentsel tasarım 
çalı!maları kapsamında, tar#h# merkez ve kıyı #le 
bütünle!en bu çevrede; Esk# Feshane’n#n yer#nde 
uluslararası düzeyde kongre, konferans, serg#leme 
fonks#yonlarını #çeren b#r kültürel-sosyal merkez 
olmak üzere; yerel yönet#m h#zmet b#naları  
kompleks#, merkez# yönet#m h#zmet b#naları  
kompleks#, n#kâh da#res#, su sporları merkez# v.s. 
g#b# münfer#t konularda detay projelere kadar #nen 
çalı!malar yapılmı!tır.  

Bostan !skeles$ Çevres$nde Haz$reler Arasında 
Tasavvuf Mus$k$s$ ve Tasavvuf Ay$n$ Göster$ler$ 
!ç$n B$r Göster$ Salonu 
Planlama çalı!malarına ba!ladı$ımız #lk 
dönemlerde, Bahar#ye Mevlev#hanes# dah#l, tekkeler 
açısından zeng#n b#r semt olan Eyüp Sultan’da, b#r 
Mevlev# ay#n# ve Sema göster#s# yapılması #ç#n sn. 
Nez#h Uzel #le #let#!#m kurduk. Ancak böyle b#r 
etk#nl#k #ç#n, uygun b#r mekan arayı!ı #ç#nde, kapalı 
spor salonundan ba!ka, henüz restore ed#lm#! 
veya kullanılab#l#r durumda uygun b#r tekke yapısı 
bulamadı$ımızdan, bu etk#nl#$#  gerçekle!t#remed#k. 
Buradan hareketle, 
Sn. Hocamız, kıyıya yakın, Bostan %skeles# 
çevres#nde haz#reler#n arasında b#r mekanda, 
tasavvuf mus#k#s# ve ay#n göster#ler# #ç#n b#r salon 
tasarlamı!tı ve çevres#ndek# haz#reler#n uhrev# 
görünü!ü arasında yapılacak göster#n#n, muhte!em 
b#r manev# huzur ve etk# yarataca$ını #fade etm#!t#. 
Gerçekle!eb#lseyd# gerçekten Eyüp Sultan bölges#n#n 
manev# kültürel ve sosyal ya!am kal#tes#ne çok !ey 
kataca$ı muhakkaktı. Sn. Hocamızın bu tasarısı da 
gerçekle!meden, dü!üncede kalmı!tır.

!dr$s Kö#kü Tepes$, P$yer Lot$ Kahves$ Çevres$’nde 
Tar$h$ S$v$l M$marlık Örne&$ Ah#ap Konut 
Yapıları
Yukarıda da bahs# geçt#$# üzere, tar#h# Eyüpsultan 
yerle!me bölges#; gerek geçm#!ten günümüze #nt#kal 
eden tar#h# kültürel yapı ve de$erler#; gerek Ebû  
Eyyûb el-Ensar#’n#n kabr# ve üzer#ndek# türbes#nde 
somut #fades#n# bulan kutsal manev# varlı$ı #le; 
yurt #ç#, yurt dı!ı ve %slam dünyasında kültür 
ve d#n# tur#zm açısından öneml# b#r  potans#yel 
ta!ımaktadır. Ayrıca, Tar#h# Yarımada ve bu bölgede 
yer alan ün#vers#teler #le ula!ım kolaylı$ının 

bulunması, ün#vers#te ö$renc#ler#ne, barınma 
#ht#yaçlarını kar!ılamak üzere Eyüp bölges#n# de  
b#r alternat#f olarak dü!ünmeler# #ç#n öneml# b#r 
seçenek sunmaktadır. Buradan hareketle;  %dr#s 
Kö!kü Tepes# P#yer Lot# mevk##ndek# s#v#l m#marlık 
örne$# tar#h# ah!ap evler#n, tur#stler#n ve ün#vers#te 
ö$renc#ler#n#n konaklama h#zmetler#n# kar!ılamak 
üzere, ev sah#pler#n#n #!lett#$# but#k oteller olarak 
planlanmasını dü!ünen Sn. Hocamız Nez#h 
Eldem, Eyüp’ün bu bölges#nde, bu anlamda kentsel 
tasarım çalı!maları yapmı!tır. Esk#z çalı!malarında 
ah!ap konutların arka bahçeler#n#, Osmanlıya 
özgü geleneksel mahrem#yet alanı olarak özell#kle 
koruyarak tasarımında yerle!t#ren Hocamız, 
bu alanları örne$#n, evlerde kalan yerl# yabancı 
konaklayanların sabah kahvaltılarını yaptıkları, bu 
but#k otellerde kalan konuklar tarafından kullanılan, 
ortak mahaller olarak dü!ünmü!tü.
Bu noktada !unu bel#rtmekte yarar vardır.  Sultan 
II. Mahmud Han (1808-1839) dönem#nde Yen#çer# 
Oca$ı’nın ortadan kaldırılması (1826) #le b#rl#kte 
ortadan kaldırılan Yen#çer# mezarlarına a#t #k# 
örnek oldu$u #ç#n son derece öneml# olan ve ba! 
ta!larındak# yazılardan fethe katılmı! bulundukları 
anla!ılan, Fat#h dönem#ne a#t  2 adet Yen#çer# 
mezarı, y#ne bu bölgedek# ah!ap konutların 
arka bahçeler# arasında kalmı!ken, Taç Vakfı 
restorasyon çalı!maları esnasında, geleneksel 
ya!amımızdak# mahrem#yet  olgusunun öneml# 
f#z#k# mekanlarından b#r# olan ve korunması gereken 
arka bahçeler arasında kalan mezarlar ortaya 
çıkartılmı!tır. Bu restorasyon uygulaması esnasında 
geleneksel esk# ah!ap evler#n arka bahçeler#n#n 
korunmu! olması konusu, önem arz etmekted#r.
 
Eyüp Tar$h$ Merkezdek$ Umum$ Tuvaletler 
Eyüp’de Ramazan ayı, kad#r ve kand#l gün ve 
geceler#nde oldu$u g#b#, Cuma ve d#$er günlerde 
de dı!arıdan gelen z#yaretç#ler#n, #badet ve z#yaret 
önces#, %slam d#n#n#n öneml# b#r gere$# olan su 
#le tem#zlenme #!lev#ne cevap verecek ça$da! b#r 
tes#s bulunmamaktaydı. O gün bu olgu mevcut 
wc ve cam# avlusundak# !adırvan ve abdest 
alma muslukları #le kar!ılanıyordu. Eyüp tar#h# 
merkezdek# umum# tuvaletler #se, mevcut hal#yle, 
uygun b#r kentsel tasarım #ç#nde çözülmem#!, 
meydana yakın b#r noktada, fazlaca ortada ve 
rastgele konumlanmı! b#r  görünüm arz ed#yordu.  
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Eyüp #ç#n ayrı b#r önem ta!ıyan bu fonks#yon, 
yıkanma – abdest alma g#b# tem#zl#k fonks#yonları 
#le b#rl#kte kapsamlı b#rçok h#zmet fonks#yonunu 
da b#rden kar!ılayan b#r tes#s #le çözülmek #ht#yacı 
göster#yordu. Sn. Hocamız tar#h# Merkez tasarımında 
umum# tuvaletler#, y#ne meydana yakın, ancak  fazlaca 
göz önünde bulunmayan b#r konumda ve zem#n altına 
alarak çözmü!tü. Ayrıca Eyüp g#b# öneml# b#r z#yaret 
ve #badet mahall#ne yurt #ç#nden ve yurt dı!ından 
her zaman gelen z#yaretç#ler #ç#n oldu$u kadar;  
%slam dünyasının bu kutsal beldes#ne, özell#kle 
bel#rl# kutsal gün ve gecelerde kalabalık olarak gelen 
#nsan toplulukları #ç#n de; #badet#n b#r parçası olan 
su #le tem#zlenme ve abdest alma #ht#yacından,  
küçük bebekler #ç#n anne sütü #le beslenme ve altını 
de$#!t#rme g#b# gereks#n#mlere kadar, çok yönlü 
h#znet fonks#yonlarını kar!ılayacak mahallere de yer 
veren b#r tasarımla, bu konuyu çözmü!tü.
Bu konu uygulamada kısmen çözüldü. Ve tuvalet, 
n#speten #ht#yaca cevap verecek h#zmetler #le 
yeraltına alındı.

Devlet Planlama Te#k$latı (DPT) Kanalıyla 
Yapılan Yurtdı#ı !nceleme Gez$s$ (Study Tour): 
Tunus – Med$na, !talya - Ravenna
1986 Yılında, Devlet Planlama Te!k#latı (DPT) 
tarafından yerel yönet#mlerden #stenen “Yatırım 
Programları” #le #lg#l# çalı!malar kapsamında, 
Eyüp %lçe Beled#yes# Planlama Müdürlü$ü 
tarafından hazırlanan ve DPT’ye sunulan “Tar#h# 
Eyüp yerle!mes# #le #lg#l# planlama çalı!malarına 
a#t raporlar” DPT tarafından be$en#lm#!, ancak  
hazırlanan planlar henüz onanmadı$ı #ç#n b#r !ey 
yapılamadı$ı #fade ed#lerek, DPT tarafından seç#m# 
Müdürlü$e bırakılan #k# yabancı ülkede #nceleme 
yapmak üzere, 15 günlük b#r %nceleme Gez#s# (study 
Tour) uygun görülerek programa alınmı!tır.
Dı!#!ler# Bakanlı$ı kanalı #le gönder#len ek#p 
arasında; Planlama Müdürümüz Sn. M#sket Yılmaz, 
Hocamız Sn. Prof. Nez#h Eldem, ek#p arkada!ımız, 
Md. Yrd. Sn. Gülgün Tunçok ve d#$er Md. Yrd. 
olarak ben#m katıldı$ım b#r ek#ple, çalı!malarımızda 
b#ze örnek te!k#l edece$#n# dü!ündü$ümüz, yurt 
dı!ında, tar#h# çevre koruma çalı!malarının ba!arıyla 
uygulandı$ı, ülkem#z #le benzer #k# Akden#z ülkes# 
Tunus #le Italya’nın, Eyüp #le benzer ve geçm#!#nde 
Eyüp g#b# d#n# m#syon ta!ıyan #k# esk# kent merkez#; 
Tunus’un ba!kent# Tunus’un UNESCO Dünya 

M#rası l#stes#nde yer alan  “Med#na bölges#” ve 
%talya’nın” Em#l#ano Romagna Bölges#”n#n en 
öneml# tar#h# kent# “Ravenna”; planlama, uygulama 
ve koruma pol#t#kaları açısından b#rer örnek te!k#l 
etmes# neden# #le terc#h ed#lerek seç#l#p, #nceleme 
gez#s# gerçekle!t#r#lm#!t#r.
Çalı!malar esnasında, konsolosluklarımız ve 
planlama #le #lg#l# ülkeler#n resm# kurumları 
#le #let#!#m kurulmu!, toplantılar yapılmı!, 
“planlama ve uygulama çalı!maları”, “koruma 
pol#t#kaları”, “mal# kaynaklar”, “her #k# ülkedek# 
koruma pol#t#kalarındak# ortak noktalar” g#b# 
b#z#m çalı!malarımızda örnek te!k#l edecek 
ve yararlanab#lece$#m#z öneml# konularda, o 
ülkelerde resm# olarak çalı!an yönet#c#ler ve uzman 
görevl#lerden b#lg#ler alınmı!, mekansal gez#ler 
yapılarak çalı!malar yer#nde görülüp #ncelenm#!, 
dönü!te gez# esnasında yapılan tüm bu çalı!malar ve 
elde ed#len dökümanlar, yer#nde çek#len foto$ra+ar 
#le b#rl#kte raporlanarak DPT ve %ç %!ler# Bakanlı$ı’na 
sunulmu!tur. 
Sn. Hocamız Nez#h Eldem, Tunus gez#s# sırasında, 
b#r bekleme süres#n# fırsat b#l#p, #lg#lerle görü!me 
yapmak üzere beklemekte oldu$umuz b#nanın 
avlusunda b#r tabure üzer#ne oturup, kar!ısındak# 
mekanın resm#n# ç#zerek sürey# geç#rm#!t#. Hocamız, 
B#r ha&alık Tunus gez#s#n# de b#rkaç gün önce 
keserek, %talya’ya daha erken g#tmek üzere programı 
de$#!t#rd#. Böylece, gez#n#n #k#nc# ha&asının ba!ında 
Ravenna’ya geçmeden önce b#rkaç gün Roma, 
Floransa ve Vat#kan’ı b#ze gezd#rd#. %talya’ya geçmek 
onu çok heyecanlandırmı!tı. Çocuklar g#b# sev#nd#. 
Gece Roma’ya #nd#k. Kalacak b#r otel bulduk. 
Kend#s# geç de olsa dı!arı çıkmak #sted#. Ancak b#r 
süre sonra geld#$#nde sükutu hayale u$ramı! g#b#yd#. 
Kend#s#n#n gençl#$#nde bulundu$u zamanlardak# 
esk# Roma’yı bulamamı!tı [7, S. 84-106]. Otel#n #sm# 
onu çok e$lend#rd#, “Üç Moruk Otel#” d#ye esp#r#yle 
karı!ık gülerek tercüme ett#. Key#+e e$lenerek 
alı!ver#! yaptı. Sn.Eda h.a pardesü baktık, Gülgûn 
h.ın ölçüler# sn.Eda h.’a uyuyordu, ona g#yd#rerek 
prova yaptık. Gülgün h. da kaybett#$#m#z sevg#l# 
arkda!larımızdandır.  Sonra gel#n# S#bel h.’a ve #k# 
küçük torununa hed#ye ve oyuncak baktı, gülerek ve 
e$lenerek oyuncak seçt#. Hocamız #le yaptı$ımız bu 
gez#, meslek# b#lg#, görgü ve tecrübem#z#n artmasının 
yanında b#zler #ç#n de,  ya!amımızın en unutulmaz 
en key#+# anlarından oldu.

Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA
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"ek#l 32: Tunus, ba!kent Tunus, tar#h# Med#na bölges#nde koruma çalı!maları.

"ek#l 33-34: Tunus #nceleme gez#s#nde, ba!kent Tunus’un, tar#h# kent Med#na,  Hafs#a p#lot bölges#ndek# yen#leme çalı!malarını araz#de #nceleme.  

"ek#l 35-36: Tunus #nceleme gez#s#nde, ba!kent Tunus’un, tar#h# kent Med##na bölges#nden foto$ra+ar.
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"ek#l 37: %talya, Em#l#a Romagna Bölges#, Ravenna tar#h# kentte, tar#h# yapılar.

"ek#l 38-39: Italya Em#l#a Romagne büölges# Ravenna tar#h# kentte, tar#h# merkez #le #lg#l# koruma çalı!maları.

Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA
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Nez$h Eldem’$n, Eyüp Sultan Küll$yes$ Önündek$ 
Meydanda, Yaradılı# ve Evren$ Bet$mleyen B$r 
Pano Tasarısı
Gerçekle!ememes#n#n, geçm#!#nde seçk#n b#r kültür 
ve sanat ortamı olu!turan Eyüpsultan #ç#n öneml# 
b#r kayıp oldu$unu dü!ündü$ümüz;  
sn.Hocamız Nez#h Eldem’#n, b#r tasarım 
dü!ünces#ne burada kısaca de$#n#lm#!t#r.. Aynı 
zamanda ressam olan Prof. Nez#h Eldem, tar#h# 
Arasta Çar!ısının duvarında,  “yaradılı! ve evren# 
bet#mleyen” büyük b#r pano tasarımlıyordu. 
%slam’ın ve Feth#n  az#z  hatıralarını bünyes#nde 
ta!ıyan, dolayısıyla Dünya ve %slam tar#h#nde farklı 
ve öneml# b#r yer# olan;  ayrıca  #nanç dünyasında 
Müslümanlar arasında kutsallık k#ml#$#  #le 
tanınan Eyüpsultan bölges#ne; #badet ve z#yaret 
gayes# #le yurt #ç# ve yurt dı!ından gelen #nsanlar 
üzer#nde etk#n manev# b#r huzur  bırakaca$ı 
muhakkak olan bu tasarımın, sn. Hocamız el#yle 
ya!ama geç#r#lememes#n#n; Eyüpsultan semt#n#n 
geçm#!te olu!turdu$u seçk#n kültürel ve sosyal 
ya!antısından günümüze yansıyan tar#h#, kültürel, 
m#st#k atmosfer#n#n yanında; kutsallık k#ml#$#n#n 

Müslüman #nanç dünyasında ya!attı$ı  manev#yatla 
#lg#l#  ruhan# ve uhrev # de$erler#  #ç#n de; hüzün 
veren b#r kayıp olaca$ı yadsınamaz.

Eyüp’te Açılan “Üç Eyüplü  Ressam”  Serg$s$:  Sırrı 
Eldem, Prof. Nez$h Eldem, Muza)er Kargı’nın 
Eyüp’te Açılan Res$m Serg$s$ (2005)
Zamanında Osmanlı Pad#!ahlarının kılıç ku!anma 
törenler#ne (takl#d-# seyf) ve z#yaretler#ne sahne 
olan Eyüp’ün; yet#!t#rd#$# seçk#n dü!ünce ve sanat  
adamları; sah#ller#nde kurulu sultan sarayları,  
devlet büyükler# ve toplumun #ler# gelenler#ne a#t 
yalıları; ger#lerde tepelere do$ru yükselen kö!kler#; 
vakı+ar kanalı #le kurdukları ve ya!attıkları cam#, 
mesc#t, medrese, sıbyan mekteb#, #maret/a!hane 
vb. hayır ve h#zmet yapıları; tasavvuf dü!ünces#, 
felsefes#, anlayı! ve terb#yes#n#n ö$ret#ld#$#, 
der#nle!t#r#lerek ya!andı$ı ve ya!atıldı$ı tekke ve 
zav#yeler# #le geçm#!#nde olu!turdu$u   zeng#n kültür 
ve sanat ortamı #le seçk#n sosyal ortam;  zaman 
#ç#nde de$#!en ko!ullar neden# #le büyük ölçüde 
tahr#p ve yok olmu!tur. Dolayısıyla, tar#h# Eyüp 
yerle!mes#n#n hazırlanmakta olan kent planlarında 

"ek#l 40: “Üç Eyüplü Ressam” serg#s#nde; Planlama Müdürümüz sn. M#sket Yılmaz, planlama ek#b#nden çalı!ma arkada!ımız ben H. Fahrünn#sa (Ensar#) Kara;  
sn. Hocamız Prof. Dr  Nez#h Eldem #le.
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ve kentsel tasarım plan ve projeler#nde  öneml# 
#lkesel planlama yakla!ımlarından b#r#s# de; 
bölgeye, geçm#!#nde oldu$u g#b# yen#den kültürel 
a$ırlıklı b#r k#ml#k, seçk#n b#r sosyal ortam ve 
prest#j kazandırmak olmu!tur. Bu ba$lamda  
tar#h# Eyüpsultan yerle!mes#, geleneksel ve 
ça$da! sanatların e$#t#m#, üret#m#, gel#!t#r#lmes#, 
tanıtılması, ya!atılması ve yaygınla!tırılması 
#ç#n; geçm#!ten gelen tar#h# kültürel de$erler#, 
yapıları, referansları ve #zler# #le, yeterl# b#r 
potans#yele sah#pt#r. Ve dolayısıyla Eyüp, sah#p 
oldu$u potans#yeller# neden# #le kaybett#$# kültürel 
k#ml#$#n#,  seçk#n sosyal ortamını ve prest#j#n#, 
gelecekte tekrar kazanacaktır.
Bu ba$lamda, Eyüp %lçe Beled#yes# tarafından, 
üç esk# Eyüplü ressamın eserler#nden olu!an “Üç 
Eyüplü Ressam” adıyla 2005 yılında açılan res#m 
serg#s#, buna güzel b#r örnek te!k#l etm#!t#r.
Eyüp’ün, Hal#ç’#n kar!ısında ve Ba!kanlık b#nası 
yakınında bulunan esk# eser b#r b#nası #ç#nde 
açılan serg#ye eserler# #le katılan  ressamlar; esk# 

b#r Eyüplü olan sn.Hocamız Prof. Nez#h Eldem’#n  
kend#s#  g#b# ressam olan babası  sn.Sırrı  Eldem,  
Prof. Nez#h Eldem ve esk# Eyüplü b#r a#le olan, 
Eyüp’ün öneml# tar#h# ah!ap esk# konaklarından 
Yahya Gal#p Kona$ı’nın gel#n# ve Ümm# S#nan 
Dergâhı’nın son !eyh# sn.Tal#p Kargı’nın e!# sn 
Muza'er Kargı h.dır. Tasavvuf #le #ç #çe yasayan 
sn. Muza'er h.’ın res#mler#n#n teması, özell#kle 
%slam ve tasavvufdu
Res#mler#n#n tamamını, %slam# ve tasavvuf# 
konu ve menkıbeler# canlandıran, oldukça 
büyük boyutta yapılmı! ya$lı boya tablolar te!k#l 
ed#yordu.
Burada sn. Nez#h Hocamız  #le #lg#l# küçük b#r 
anıya yer vermek uygun olacaktır. Vefatından 
kısa süre önce açılan serg#de, kend# res#mler#n# 
dola!ırken, b#r resm#n önünde durduk. O resm# 
on ya!ındayken yaptı$ını söyled#. A#les#  #le b#r 
köyde bulunuyormu!. Res#m yapmak #stem#!. 
Tuval# yokmu!. B#r çuvaldan tuval hazırladı$ını ve 
bu resm# yaptı$ını söyled#. On ya!ındak# b#r çocuk 

Hatice Fahrünnisa (ENSAR%) KARA

"ek#l 41: “Üç Eyüplü Ressam” serg#s#nde; Planlama Müdürümüz sn. M#sket Yılmaz, planlama ek#b#nden çalı!ma arkada!ımız sn. Serap Al#o$lu ve ben H. 
Fahrünn#sa (Ensar#) Kara;  sn. Hocamız Prof. Dr  Nez#h Eldem #le.
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#ç#n normal olmadı$ını söyled#m. Bence de ded#. 
B#r yerde de dökülen çayı kullanarak sevg#l# e!# sn. 
Eda h.’ın portres#n# yaptı$ını söylem#!t#.
B#z Eyüp’den ayrıldıktan sonra, b#ze #nt#kal eden 
ve sn. Hocamızın v#cdan# der#nl#$#ne b#r örnek 
olmak üzere hüzünle andı$ımız b#r konuya  burada 
yer vermeden geçmem#z mümkün de$#ld#r. 
Dönem#n Eyüp %lçe Beled#yes# yönet#m#n#n b#r yol 
gen#!letme uygulaması neden# #le, Cadde  üzer#nde 
b#r a$acı kesme konusu gündeme gelm#!. 80 Küsur 
ya!ındak# Sn. Hocamız, anla!ılan, yönet#m#  #kna 
edemed#$#nden, a$acın kes#lmes#n# önlemek #ç#n 
n#hayet gece saat 23.00’e kadar a$acın yanında 
bekleyeb#lm#!. Saat 23.00’den sonra hocamız 
ayrılmak zorunda kalmı! ve o g#tt#kten sonra a$acı 
kesm#!ler.
Ben#m meslek# formasyonumun  olu!umunda 
sn.Nez#h Hocam’ın etk#s# ve katkısı büyük 
olmu!tur.  Nez#h Hoca’da okumak b#r !ans ve 
b#r ayrıcalıktır.  Sevg#l# Hocamız, kend#s#n# çok 

özlüyoruz. Nur #ç#nde yatsın, mekânı cennet olsun. 
H#çb#r zaman ödeyemeyecek olsak da hakkını 
b#zlere helal ets#n…

NOTLAR:
[1] KUBAN, D., “%stanbul’un Tar#h Yapısı”, M#marlık, Sayı 5, Sayfa:  25-48, 
%stanbul, 1970.

[2] KUBAN, D., Türk ve %slam Sanatı Üzer#ne Denemeler, Arkeoloj# ve Sanat 
yay. Deneme-Ele!t#r# Anı D#z#s#: 1, %stanbul, 1982.

[3]. KAFESO,LU, %., GÖKB%LG%N, M.T., SERTO,LU, M., EY%CE, S.,                        
“%stanbul”,  %slam Ans#kloped#s#, C#lt: 5, Kısım: 1, Sayfa:  S. 1173-1199/168,  
M#ll# E$#t#m   Basımev#, %stanbul, 1967.

[4] Müell#f: Semav# EY%CE, Fat#h Cam## ve Küll#yes#,  %slamans#kloped#s#.org.
tr   (WEB)

[5] CUNBUR, M., “Eyüp Sultan Kütüphanes#”, Selamet, C#lt:1, Sayı: 12, Sayfa: 
7-8, Karde! Matbaası, Ankara, 1963.

[6]  ELDEM, N., “Müze ve Müzec#l#k Üzer#ne”,  M#marlık %ç M#marlık ve Gör-
sel Sanatlar Derg#s#, Tasarım 30,  Sayfa: 108-113, %stanbul, Aralık, 1992.

[7] MADRA, Ö.; TANYEL%, U.; KA.; KUBAN, D.; YÜCEL, KAM%L, M.; SÖY-
LEMEZO,LU, H.K.; YILMAZY%,%T, B.: UZUNO,LU, E.; “Eldem: K#mse 
Bana ‘Nereden b#l#yorsun?’ D#yemed#”Nez#h Eldem’de Mekan Söylem#, Me-
kan Tasarımı”;  “Nez#h Eldem’#n %z#”; “ Nez#h Eldem’#n Hocalı$ı”; “Ter#n# 
Hala Kurutamadık”;  “Ed#be Uzuno$lu: ‘Nez#h Eldem, Müzec#l#$#mde Rehber 
Oldu”, “Arredamento Dekorasyon”,  Sayı:27, Boyut Yayın Grubu A."., Haz#ran 
1996/6, %stanbul.

"ek#l 42: Tar#h# Eyüp Yerle!mes# planlama çalı!maları kapsamında tar#h# alanların kentsel tasarım çalı!maları sırasında, sn. Hocamız Nez#h Eldem #le Bostan 
%skeles# - Cülus Yolunda b#rl#kte yaptı$ım b#r #nceleme gez#s#. 
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Gülnur KADAYIFÇI

Nez#h Eldem Bey #le ö$renc#l#k yıllarında 
ba!ladı$ım m#mar# ö$ren#m yolculu$um 
1986 yılında Eyüp Beled#yes# Planlama 

ve Koord#nasyon Müdürlü$ü’nde çalı!maya 
ba!ladı$ım zamanda tekrar kes#!m#! ve uzun yıllar 
b#rl#kte çalı!ma onuruna ve ayrıcalı$ına sah#p 
olma fırsatım oldu.. Bu çalı!ma ortamı sevg#l# 
Nez#h ELDEM hocamızı daha yakından tanıma 
ve b#rl#kte çalı!ma #mkanı yaratmı!tır. M#mar#, 
res#m, heykeltıra! alanlarında k# yetk#nl#$#n#, 
beyefend#l#$#n#, do$a sevg#s#n#, projeler#n#, 
tasarımlarını yılmadan usanmadan anlatımını, 
mücadele gücünü, yanlı!ı düzeltme pe!#nde 
do$ruyu yapma amacıyla verd#$# mücadeley#, 
do$ruyu söylemekten asla çek#nmemes# ,cesaret# 
b#zlere örnek olmu!tur.Profesör Nez#h Eldem 
b#rl#kte çalı!maktan ve yakından tanıma fırsatım 
olmasından dolayı kend#m# çok !anslı h#ssed#yor 
ve büyük b#r gurur duyuyorum. Profesör Nez#h 
Eldem m#marlık mesle$#m ve özel hayatımda 
yer# doldurulamaz #z ve de$erler bırakmı!tır. Her 
zaman do$runun, et#k de$erler#n pe!#nde olmu!, 
b#r a$acın kes#lmes#n# önlemek #ç#n yanında 
günlerce nöbet tutmu!, do$ayı seven, do$ruların 
pe!#nde yılmadan, çek#nmeden her türlü zorlu$a 
kar!ı koyarak #nandı$ı konuları yılmadan 
savunmu!, karar ver#c# kurum ve k#!#lere h#ç 
bıkmadan usanmadan defalarca anlatmaktan ve 
yaptı$ı projeler# savunmaktan ve #kna etmekten 
asla vazgeçmem#!t#r. Kend#n# büyük b#r özver# 
#le m#marlı$a adamı!tır. I!ı$ın, ses#n, mekânın 
m#mar#de nasıl bulu!turulaca$ını bu ögeler#n 
nasıl b#r arada kullanılaca$ını kend#s#nden 
deney#mleyerek ö$renme fırsatına kavu!mamız çok 
öneml# b#r ayrıcalıktır.
Eyüp Sultan Cam## meydan ve yakın çevres#n# 
ufalanmı!lıktan, #hmal ed#lm#!l#kten ça$da! 
düzeyl# ve sa$lıklı b#r tar#hsel-#!levsel bakımlılı$a 

ula!tırmak #ç#n yo$un b#r projelend#rme ve 
planlama çalı!ması yapılmaya ba!lanmı!tır. Bu 
a!amada sevg#l# Hocamız Prof. Nez#h Eldem 
Bey ‘den yardım talep ed#lm#!t#r. %TÜ M#marlık 
Fakültes#’nden Profesör Nez#h Eldem ve 
ö$renc#ler#n#n gönüllü katılımı #le 1986 yılında 
ara!tırma, anal#z ve tasarım çalı!maları ba!lamı!tır.
Prof. Nez#h Eldem ba!kanlı$ında %TÜ M#marlık 
Fakültes# #le Eyüp Sultan Cam## Meydan ve yakın 
çevres# ‘ne a#t ana yerle!#m kararlarının tesp#t 
çalı!malarına ba!lanmı!tır. Eyüp Sultan Cam## ve 
yakın çevres#nde ana yerle!#m kararları alınmı!, 
parsel ölçe$#nde öner#len çe!#tl# fonks#yonlara 
uygun olarak hazırlanmı! projelere dayalı 
olu!turulmu! Eyüp’ün Ülke, %slâm âlem# ve dünya 
ölçüsündek# tartı!ılmaz yer#n#n, layık oldu$u önem 
ve duyarlılıkla ele alınarak tanıtılması, koruma ve 
kullanım kararlarının gerçekle!t#r#lmes# prens#b#yle 
geçm#!#n; geleneksel ya!amından, kültüründen, 
günümüze ula!an m#mar#, yapısal, kent dokusu 
ve sosyal özell#kler#n#n #zler#n#, parçalarını veya 
bütününü, ça$da! ölçülerle de$erlend#rerek 
gelecek ku!aklara aktarılmasını sa$lamak #lkes# 
#le hareket ed#lm#!t#r. Bu çalı!malar 1986 yılından 
#t#baren aralıklı olarak devam etm#! Nez#h Eldem 
hocamızın vefatına kadar sürmü!tür. 
F#z#k#, do$al, tar#h# ve kültürel de$erler# korumak 
ve gel#!t#rmek, koruma ve kullanma denges#n# 
sa$lamak, ülke, bölge ve !eh#r düzey#nde 
sürdürüleb#l#r kalkınmayı desteklemek, ya!am 
kal#tes# yüksek, sa$lıklı ve güvenl# çevreler 
olu!turmak üzere hazırlanan, araz# kullanım ve 
yapıla!ma kararları get#ren mekânsal planların 
b#r parçası olan kentsel tasarım projeler# 
yapılmı! bu çok özel çalı!ma alanında koruma 
kullanma denges#n# gözeten tasarım projeler# 
olu!turulmu!tur. 

Eyüp’e Katkılarıyla Prof. Nezih Eldem
Her zaman do$runun, et#k de$erler#n pe!#nde olmu!, b#r a$acın kes#lmes#n# 
önlemek #ç#n yanında günlerce nöbet tutmu!, do$ayı seven, do$ruların pe!#nde 
yılmadan, çek#nmeden her türlü zorlu$a kar!ı koyarak #nandı$ı konuları 
yılmadan savunmu!, karar ver#c# kurum ve k#!#lere h#ç bıkmadan usanmadan 
defalarca anlatmaktan ve yaptı$ı projeler# savunmaktan ve #kna etmekten asla 
vazgeçmem#!t#r. Kend#n# büyük b#r özver# #le m#marlı$a adamı!tır.



165Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

Eyüp Tar$h$ Merkez Cam$$ Meydanı Ve Çevre 
Düzenlemes$ Projelend$rme Çalı#maları 

• Yayala!tırma çalı!maları ,sokak dokusu,aydınlatma elemanları 
PROJE YILI 995
• Eyüpsultan cam## meydan düzenlemes# PROJE YILI 2001
• Arasta kasrı günüb#rl#k kullanımına yönel#kH#zmet Yapısı 
PROJE YILI 2006
• Eyüp Hamamı 
• Sokullu Vakfı çevre düzenlemes# ve tes#s# PROJE YILI 1995
• KurbanKess#m yer# PROJE YILI 1996 
• Katlıotopark Projes# PROJE YILI 1998
• N#kah salonu -çocuk e$lence -e$#t#m merkez# PROJE YILI 
1998
• Spor- Kültür Merkez# PROJE YILI 2009 
• Eyüp Hükümet Kona$ı PROJE YILI 2004
• Yeraltı çar!ısı
• Kukla t#yatrosu ve geleneksel göster# merkez# PROJE YILI 2004
• Su kürek sporları merkez#
• Eyüp merkez-P#yer lot# tepes# arası telefer#k PROJE YILI 2003
• Hal#ç -Ota$tepe kır kahves# PROJE YILI 2002
• Neyhane PROJE YILI 1990
• Büfe
• Müz#syenler Kahves# PROJE YILI 2004
• Sıra dükkanlar
• Mesc#d

Eyüp Sultan Mezarlı$ı altından geç#r#lecek #k# ayrı 
karayolu tünel# #le Hal#d B#n Zeyd Bulvarı’nın 

 Res#m 1: Eyüp Tar#h# Merkez#, Cam# Meydanı ve Çevre Düzenlemes# Projelend#rme Çalı!maları

Hal#ç Sah#l Yolu #le ba$lantısının kurulmak 
#stenm#!, Bu tüneller#n Tar#h# Yarımada ve 
Al#beyköy yönler#nden gelerek trans#t ara 
traf#$#ne alternat#f olu!turacak ve halen sah#lde 
yer alan ve Tar#h” Eyüp Sultan Merkez#’n# 
Hal#ç’ten ayran karayolunun kaldırılması 
amaçlanmı!tır. Ancak planlarda yer alan ve 
taslak projeler# ç#z#len tüneller uygulamaya 
geç#r#lemem#!t#r. Eyüp Cam## Meydanı ve yakın 
çevres# traf#kten arındırılmı!, yaya bölges# olarak 
düzenlenm#!, yapı e!#k kotları bel#rlenerek 
yol kotları dü!ürülmü!tür. Eyüp Meydanı ve 
çevres#nde ac#l müdahale ed#lmes# gereken 
alanlar bel#rlenm#!, bunlarla #lg#l# m#mar# proje 
çalı!maları yapılmı! ve bunlar planlama d#l#ne 
aktarılarak uygulamaları yapılmı!tır
Evrensel üne sah#p yo$un tar#h ve de$erler# #le 
tüm %stanbul’un ülkem#z ve dünya #nsanlarının 
payla!tı$ı kültürel ve rekreakt#f özell#kler# #le b#r 
“hac” yer# olarak çok sık z#yaret ed#len, sayısız 
anıtsal yapı, küll#ye, b#rb#rler# #le #lg#l# çok sayıda 
ve önemde kültürel ve tar#h# m#rasın yer aldı$ı bu 
öneml# yerle!men#n, özell#kle Eyüp Sultan Cam## 
ve Meydan Yakın çevres#nde öncel#kl# uygulama 
alanı olarak hızlı ve ayrıntılı b#r projelend#rme ve 
uygulama yapılmı!tır. 
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Res#m 4: Feshane Caddes# yayala!tırma uygulaması Res#m 5: Sokak Dokusu çalı!maları

Gülnur KADAYIFÇI

Res#m 2: Eyüp Sultan Tar#h# Çevre Genel Planı 

Res#m 3: Yayala!tırma projes#
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Res#m 6: Sokak Dokuları 1 

Res#m 7: Sokak Dokuları 2
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Eyüp sultan, Cam$ Meydanı ve Çevre Düzenlemes$
Öneml# b#r sosyal merkez olan Eyüp Cam##, özell#kle d#n# bayramlarda ve kutsal günlerde, Müslümanların 
akın akın gel#p toplandı$ı b#r yerd#r. Buraya gelen #nsanların huzurla #badetler#n# yapab#lmeler#n# ve 
yören#n d#$er sosyal ve kültürel de$erler#n# tanıyıp yararlanab#lmeler#n# sa$lama amacı cam## meydan ve 
çevres#n#n aslı fonks#yonuna uygun b#ç#mde düzenlenmes#n# zorunlu hale get#rm#!t#r.

Gülnur KADAYIFÇI

Res#m 9: Eyüpsultan Cam# Meydanı ve Çevre Düzenlemes#

Res#m 8: Eyüpsultan, Cam# Meydanı ve Çevre Düzenlemes#
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Gündüz Otel$ -Arasta Kasrı
Hatalı olarak açılan Eyüp Cam## meydanına kadar saplanan bulvar, yen# düzenleme #ç#nde 
“ARASTA” adıyla #n!a ed#len b#r çar!ı kompleks# #le kes#lerek Ana meydana takılı yen# b#r meydan 
olu!turulmaktadır. Bu meydana “Arasta Kasrı” adı ver#len kanadın altından g#r#lmekted#r. Arasta Kasrı 
altında “gündüz otel#” fonks#yonları #ç#nde çe!#tl# h#zmetler sunulacaktır. Arasta kasrının altında gündüz 
otel# olarak adlandırılan kre!, berber, emanet dolapları, döv#z büroları, kargo ve PTT !ubeler#, ayakkabı 
boyacısı, kuaför wc, du!, alanlarını barındıran kullanım alanları tasarlanmı!tır Arasta ve Arasta Kasrı 
projeler# #le bulvarın b#r kısmının ana meydandan kopuk canlı b#r meydancık hal#ne get#r#lmes# ve y#y#p 
#çme, alı!ver#! g#b# bütün karma!anın ana meydandan em#lmes# sa$lanmak #stenmekted#r.
Eyüp Cam##ne #badet ve z#yaret gayes# #le gelenler#n huzurla #badet ve z#yaretler#n# yapab#lmeler# ve her 
türlü gereks#n#mler#n# yer#ne get#reb#lmeler#n# sa$lamak amacı #le, hazırlanan ve Arasta olarak adlandırılan 
projen#n b#r#nc# etabı uygulanmı! olup; Arasta Kasrı adı ver#len #k#nc# etabın uygulanması #le projen#n 
öneml# b#r kısmı tamamlanmı! olacaktı. .Ancak bugüne kadar bu proje gerçekle!emem#!t#r. Bugün bu 
alana metro #stasyonunun yapılması bu projen#n yen#den ele alınarak düzenlenmes#n# gerekt#recekt#r.

Res#m 11: Arasta Kasrı-proje yılı 2006

Res#m 10: Proje alanı #çer#s#nde Arasta Kasrı-proje yılı 2006
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Res#m 12: Arasta çar!ısı-pano çalı!ması

Res#m 13: Arasta Kat Planları
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Res#m 14: Arasta Kasrı ve Eyüpsultan  Cam# S#lüet#



1 7 2 Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

Eyüp Hamamı
Fat#h Sultan Mehmed tarafından yaptırılan 4. hamam olan, Eyüp Sultan Küll#yes#’n#n b#r parçası 
durumundak# Eyüp Hamamı’nın restorasyon projes#n#n hazırlanma a!amasında özürlüler#n ve modern 
toplumun #ht#yaçları da gözet#lm#!t#r. Restorasyonu uzun yıllar süren Eyüpsultan hamamının restorasyonu 
Profösör Nez#h Eldem hocanın tasarladı$ı fonks#yon ve rest#tüsyondan farklı olarak yapılmı!tır.

Sokollu Vakfı Tes$sler$
Eyüp Sultan Cam## meydanı c#varında bulunan ve otopark ve wc olarak kullanılan Sokollu Vakfına 
a#t araz#de lokanta, yer altında tuvalet ve k#tap satı! yerler# tasarlanmı!tır. Projeler# koruma kurulu 
tarafından onaylanan tes#sler #n!a ed#lm#! olup h#zmet vermeye devam etmekted#r.Bu tes#s Eyüpsultan 
cam## ve meydanı kullanımına büyük rahatlık get#rm#! buraya gelen #nsanların tuvalet abdest 
#ht#yaçlarını uzun yıllar boyunca kar!ılayan b#r tes#s# olmu!tur.Ayrıca restoran olarak kullanılan ana 
yapı #ç mekan zeng#nl#$# #,ferahlı$ı tar#h# doku #ç#ndek# uyumu #le dle d#kkat çekmekted#r. 

Gülnur KADAYIFÇI

Res#m 15: Eyüp Hamamı

Res#m 16-17-18: Sokollu Vakfı Tes#sler#
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Kurban Kes$m Yer$
Prof.Nez#h ELDEM’#n Eyüp Sultan Cam## ve yakın çevres#nde tasarımlarını kapsayan çalı!ması 
Eyüp Cam## Meydanı ve çevres# düzenleme çalı!maları kapsamında yapılan, M#hr#!ah Val#de Sultan 
%maret# #ç#nde yer alan ve adak kurbanlarının kes#ld#$# alanın kötü kullanımına son verm#!t#r. Adak 
kurbanlarının sıhh# !artlarda kes#m#n#n yapıldı$ı, gelenler#n modern !artlarda kes#mler#n #zleyeb#ld#$# 
,ula!ılab#l#rl#$# ve otoparkı #le b#rl#kte dü!ünülen ve tar#h# doku #le bütünle!en b#r yapı tasarlamı!tır..

N$kah Salonu-Çocuk E&lence Merkez$-Katlı Otopark Projes$
Eyüp meydan ve yakın çevres# düzenleme çalı!maları kapsamında Eyüpsultan ‘a g#r#!#nde öneml# b#r 
bo!luk alanı olan alanda n#kah salonu -çocuk e$lence merkez# #le b#rl#kte tasarlanan alanda katlı otopark 
da dü!ünülerek tasarımı yapılmı!tır.Fakat proje hal#ne dönü!emem#!t#r.

Res#m 19: Kurban Kes#m Yer#-1996

Res#m 20: Katlı Otopark Projes#
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Eyüp Sultan Spor Salonu
Dem#rkapı bulvarında !#md#k# beled#ye b#nasının yer#ne hazırlanan Eyüp’de ya!ayan #nsanların spor ve 
kültür merkez# #ht#yacını kar!ılamak üzere yapılmı!tır. Eyüp spor ve kültür merkez# projes#’ nde yüzme 
havuzu, t#yatro, cep s#nemaları, spor salonları ve buz paten# p#st# ve bu fonks#yonları destekleyen yan 
ün#teler# tasarlanmı!tır. Proje de araz#n#n kot farkı ustaca kullanılmı!, spor ve kültür fonks#yonları b#r 
arada kullanılmı!tır. Projen#n uygulama projeler# ç#z#lm#! ve #hales# yapılmı!tır. Ancak daha sonra proje 
#ptal ed#lm#! yer#ne bugün kullanımda olan Beled#ye b#nası yapılmı!tır.

Gülnur KADAYIFÇI

Res#m 22: Spor ve Kültür Merkez#

Res#m 21: N#kah Salonu Çocuk E$lence Merkez# ve Katlı Otopark
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Hükümet Kona&ı
Eyüp ‘e yapılması planlanan t#p hükümet kona$ı yapılaca$ının ö$ren#lmes# üzer#ne ,sevg#l# hocam Nez#h 
Eldem tarafından Eyüp’e yakı!an b#r yapı yapılab#lmes# #ç#n çok kısa zamanda Eyüp’e yakı!ır b#r hükümet 
kona$ı Projes# olan Eyüp Kaymakamlık B#nası Projes# uygulama programını aksatmadan çok kısa b#r 
sürede tasarımı tamamlanarak15.6.1994 gün #le stanbul I Numaralı Kültür ve Tab#at Varlıklarını Koruma 
Kurulu kararı #le onaylanmı!tır. Hükümet kona$ı B#nasının yapımı #le Mal Müdürlü$ü, Verg# Da#res#, 
Tapu S#c#l Müdürlü$ü ve M#ll# E$#t#m Müdürlü$ü tek b#nada toplanmı!tır.

Res#m 23: Hükümet Kona$ı

Res#m 24: Yeraltı Çar!ısı
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Halka Açık Beled$ye Çocuk E&lence Merkez$
Hal#ç kıyı !er#d# düzenlemes# #çer#s#nde, Sümerbank (Esk# Feshane) b#nası yanındak# alanda, 
Eyüp Sultan’ı z#yaret eden sünnet çocuklarına, Eyüpsultan’a gelenlere ve Eyüp Sultan’lılara h#zmet 
etmes# amacıyla halka açık beled#ye çocuk e$lence merkez# tasarlamı!tır. Çocukların güzel vak#t 
geç#reb#lecekler#,e$leneb#lecekler# b#r mekan yapılması amaçlanmı!tır.Fakat bu proje hayata 
geçemem#!t#r.

Gülnur KADAYIFÇI

Kukla T$yatrosu Ve Geleneksel Göster$ Merkez$
Eyüp 52 ada 59 parselde Cafer Pa!a Medreses#ne b#t#!#k çocuklar #ç#n kukla ,meddah, karagöz 
g#b# geleneksel göster# sanatlarının tanıtılaca$ı b#r mekan tasarlanmı!tır. Ancak bu proje hayata 
geç#r#lemem#!t#r.

Cep T$yatrosu
Zal Mahmut Pa!a küll#yes# yanında yer alan ve halen f#danlık ve otopark olarak kullanılan, mülk#yet# 
Vakı+ara a#t olan 65 ada 14 parselde b#r cep t#yatrosu tasarlamı!tır.

Su Ve Kürek Sporları Merkez$
Hal#ç’#n durgun su özell#$# kürek sporlarının yapılmasını olanak sa$lamaktadır. Bu özell#$# #le kürek 
sporlarının yapılmasına son derece uygundur.Bu amaçla #k# #skele arasında düzenlemeler yaparak 
b#r gez#nt# mahall# ve #nsanın suda ve kıyıda ya!ama kültürünü hayata geç#rmek amacı #le hal#ç 
kenarında su sporları merkez# #le suya yönel#k faal#yetler#n e$#tsel ve organ#ze b#ç#mde yerle!#p 
gel#!mes#n# sa$lamak da#ma sak#n ve durgun b#r su yoluolan Hal#ç’#n bu #mkanının de$erlend#r#lmes# 
amaçlanmı!tır. bulu!tu$u Hal#ç kıyısında su ve kürek sporları projes# tasarlanmı!tır. 1987 yılında 
Hal#ç’de Oxford ve Cambr#dge ün#vers#teler# arasında kürek yarı!ları yapılmı!tır. Ancak bu proje Hal#ç 
sah#l yolunun yapılması #le maalesef uygulamaya geçemem#!t#r.

Res#m 25: Kukla T#yatrosu ve Geleneksel Göster# Merkez#
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Telefer$k
Hal#ç’#n öneml# manzara noktalarından b#r# olan P#yerlot# ‘ye (%dr#s Kö!kü tepes#) ula!ımın kara yolu #le 
zor olması ve otoparklanma problemler#n#n olması neden# #le yen# b#r ula!ım alternat#f# olarak telefer#k 
olmasına karar ver#lm#!t#r. %lg#l# kurumun önerd#$# telefer#k #stasyonu yer#ne Eyüp’ün tar#h# dokusuna 
uyumlu telefer#k #stasyonu alt ve üst ayakları yen#den tasarlanmı!tır. Uygulaması yapılmı!tır.

Res#m 27: Su ve Kürek Sporları Merkez#

Res#m 28: Telefer#k
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29: Yanda telefer#k Eyüpsultan G#r#! Yapısı
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Hal$ç Ota&tepe Kır Kahves$
Hal#ç’e hak#m b#r noktada tamamen !e'af olarak kır kahves# tasarlanmı!tır.Ancak uygulanamamı!tır.

Tasavvuf Mus$k$s$ Konser Salonu(Neyhane)
Eyüp Sultan türbes# arkası Boyacı sokak da yer alan esk# b#r fabr#ka yapısının yer#ne tasavvuf mus#k# 
konserler#n#n ver#leb#lece$# dua okunab#lecek d#ng#n b#r huzur ortamı sunan Neyhane olarak da 
adlandırılan yapının avan projes# hazırlanmı!tır. Ancak uygulanamamı!tır.

Gülnur KADAYIFÇI

Res#m 30: Kır Kahves# Hal#ç- Ota$tepe

Res#m 31: Neyhane
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Müz$syenler Kahves$
Eyüp #maret#n#n b#t#!#$#nde Hal#ç kenarında esk#den de kıyı kahves# olarak kullanılan yapı #z# sürülerek 
ah!ap b#r kahve tasarlanmı!tır.Yer#nde uygulaması yapılmı!tır.

Sıra Dükkan Projes$
Cam## Keb#r sokak üzer#nde haz#re duvarına 
sırtını veren oyuncakçılar d#ye b#l#ne 
dükkanların devamında ah!ap, açılır kapanır 
kepenk ve tezgahları olan dükkan yapıları 
tasarlamı!tır. Ancak tasarlanan hal#yle 
uygulamaya konu olmamı!tır.

Res#m 32: Müz#syenler Kahves#

Res#m 33: Sıra Dükkan Projes#
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Mesc$d
Modern tarzda mahalle #çer#s#nde yapılab#lecek küçük b#r çokgen mesc#d tasarlamı!tır.Bu tasarım 
uygulama projes# hal#ne dönü!türülmem#!t#r.

Gülnur KADAYIFÇI

Res#m 34: Mesc#t Projes# Res#m 36: Kend# portres#

Res#m 37: Eyüpsultan 4. Sempozyumu Katılımcıları #le Nez#h ELDEM

Res#m 35: Nez#h Eldem "eh#r Müzes#
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Res#m 38: Üç Eyüplüler Serg#s#

Resm 39: Eyüp Beled#yes# toplantılarında

Res#m 40: Eyüpsultan Sempozyumlarından Res#m 41: Do$um günü
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Hülya YALÇIN

Eyüp’e Sevdalı Bir Eyüp’lü

Nez#h Eldem’le #lk kar!ıla!mam Eyüp 
Beled#yes#’nde #!e ba!ladı$ım 1986 
yılına rastlar. O dönemde Planlama ve 

Koord#nasyon Müdürlü$ü’nün sorumlulu$undak# 
Eyüp’e a#t ana yerle!#m kararlarının tesp#t 
ed#lmes# çalı!maları %TÜ’nün gönüllü katılımı 
#le yürütülmekteyd#. Bu çalı!malar esnasında 
%TÜ M#marlık Fakültes#’nden Nez#h Eldem ve 
ö$renc#ler#n#n ara!tırma ve tasarım çalı!malarının 
tamamında Eyüp tek konuydu. Böyle b#r 
çalı!manın #ç#nde yer almak ben#m #ç#n büyük 
b#r mutluluk kayna$ı olmu!tu. Okul hayatım 
boyunca farkında b#le olmadı$ım b#r çok detayı 
Nez#h Hoca #le yaptı$ımız çalı!malar sırasında 
ö$rend#m. B#r sanat tar#hç#s# olarak ı!ı$ın, ses#n, 
mekanın ne demek oldu$unu, m#mar#de nasıl 

Bana her zaman Rönesans dönem#n#n m#marlık, ressamlık, heykeltıra!lık vb. b#r çok 
mez#yete sah#p olan sanatçılarını hatırlatan Nez#h Eldem ya!amın her alanında do$rular 
#ç#n mücadele ederken, sanatçı duyarlılı$ı #le ba!kalarının h#ç umursamayaca$ı kayıplar 
#ç#n tasalanmı! ve yok olan de$erler# kurtarmak #ç#n yılmadan u$ra! verm#!t#r.  

kullanılab#lece$#n# Nez#h Hoca’nın sohbetler#nden 
ed#nd#$#m b#lg#lerle ö$rend#m. 
Nez#h Eldem, 1921 yılında Eyüp’te !#fa yoku!unda 
b#r evde do$mu!tur. Çok genç ya!ta evlenen 
annes# Mükerrem Hanım #lkokul ö$retmen# 
olarak görev yapmakta #ken, babası Sırrı Bey 
(%stanbul Darülmuall#m#n-# Âl#ye’y# b#t#rd#kten 
sonra Sanay#-# Nef#se’ye devam etm#!t#r) res#m 
ö$retmen# olarak görev yapmaktadırlar. Kend# 
#stekler# #le Anadolu’yu seçm#!ler, önce U!ak’ta 
onra Den#zl#’de görev yapmı!lardır. Nez#h 
Eldem’de bu nedenle #lkokulu U!ak ve Den#zl#’de 
okumu!tur. 
Den#zl#’de A#le Res#mev# yazılıdır evler#n#n 
kapısında. Kadınların foto$ra+arını Mükerrem 

Nez#h Eldem’#n !#fa yoku!unda do$du$u ev
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Hanım çekmekted#r, erkekler#n foto$ra+arını #se 
Sırrı Bey. A!a$ıdak# foto$rafı da Mükerrem Hanım 
kend#s# çekm#!t#r.
Babası Sırrı Eldem, %st#klal Sava!ına katılmı!tır. 
Res#mler#nde genell#kle kahramanlık konularını 
#!lem#!, bazen de k#m# h#kâyeler#n en can alıcı 
sahneler#n# tablolarında #!lem#!t#r. Gaz# Osman 
Pa!a Ortaokulu’nda uzun yıllar res#m ö$retmenl#$# 
yapmı!tır. Hocası olarak gördü$ü "evket Da$’ın 
be$end#$# ressamlardandı. Topkapı Müzes#’nde 
eserler# bulunan Sırrı Eldem, Adnan Turan#’n#n 
Gaz# Osman Pa!a Ortaokulu’nda ö$retmenl#$#n# 
yapmı!tır. 
Ortaokulu Vefa L#ses#nde okudu; 1939’da 
Kabata! L#ses#’nden mezun oldu. 15 ya!ında üyes# 
oldu$u Güzel Sanatlar B#rl#$#’n#n tüm %stanbul 
ve Ankara serg#ler# (1935-1946) #le Devlet Res#m 
Serg#ler#’ne katıldı. 
Arredemento-Dekorasyon derg#s#nde Ömer Madra 
#le yaptı$ı söyle!#de o yıllar #le #lg#l# olarak; “Ben#m 
erken ya!ta res#m yapmamdak# etkenler#n ba!ında, 
ku!kusuz k#, babamın (Sırrı Eldem) res#m hocası 
olması gel#yor....
B#r dönem#n #nsanını tanımak #ç#n onun sah#p 
olduklarını, yapab#ld#kler#n# hatırlamak çok öneml#. 

Annes# Mükerrem Hanım (N.Eldem Ar!#v#)       

 Sırrı Eldem yaptı$ı tablolardan bazıları #le (N.Eldem ar!#v#) 

Sırrı Eldem (1901….) R.H#sarı Kalekapısı #s#ml# eser# 60X50

Dünyayı tanımaya ba!ladı$ım 20’l# yıllarda, örne$#n 
müz#k d#nleyeb#lmek #ç#n mutlaka müz#k yapmak 
gerekt#$#n#, radyonun b#l#nmed#$#n#, aydınlatmada 
elektr#$# #lk kez 30’lu yıllarda tanıdı$ımı, onüç-
ondört ya!larında !u res#mler# yaparken henüz 
res#m serg#s# görmed#$#m# söylemel#y#m. Bu 
ko!ullar o günün #nsanını, sanatı her an hazır 
bulan, orkestraları yelek ceb#nde ta!ıyan bugünün 
#nsanından b#r anlamda daha !anslı kılıyordu. 
Hemen hemen herkes#n b#r amatör u$ra!ı vardı. 
Babam ud çalardı, ses# de çok güzeld#. B#r araya 
gel#n#r ve b#r bütün yaratılırdı.” demekted#r.
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Ortaokul #k#nc# sını&a babasının boya ve 
malzemeler#n# kullanarak res#m yapmaya ba!layan 
ve o dönemde bu konudak# yetene$# #le d#kkatler# 
çeken, çocuk sayılab#lecek ya!ta Güzel Sanatlar 
B#rl#$#’ne resmen kayıtlı üye olan Nez#h Eldem’#n 
bu konudak# anılarını, y#ne Ömer Madra #le yaptı$ı 
söyle!#den tak#p edel#m; 
“...30’lu yılların ba!ları, genç cumhur#yet#n 
ve devr#mler#n co!kusu #ç#ndeyd# #nsanlar. 
Ben de do$rusu boyumdan büyük, konulu 
kompoz#syonlara g#r#!t#m. Ö!ür (a!ar verg#s#), 
kurtulu! g#b#. Ressam "evket Da$- babamın 
Muall#m Mekteb#nden hocası- !#ddetle kar!ı 
çıktı. “Olmaz,” ded#. “Bu #dmana bu k#loları 
kaldırarak ba!lanmaz! Al boyalarını çık kırlara, 
tab#ata”. Ded#$#n# yaptım. O gün bugün resme 
yer#nde ba!lar, yer#nde b#t#r#r#m. Atölyede #mza 
b#le atmam. Çok sevd#m resm#, bu sayede mutlu 
b#r çocuklu$um ve gençl#$#m oldu. Do$rusu, 
res#mler#m hep satıldı. O zaman sev#n#rd#m, !#md# 
üzülüyorum. Ondört ya!larında Güzel Sanatlar 

B#rl#$#’ne resmen kayıtlı üye #d#m. Alaykö!kü’nde 
#d# B#rl#k Merkez#. Çallı’ları, Onat’ları, Yet#k’ler#, 
Sümer’ler# tanıdım. Heps# -ba!ta "evket Da$ 
olmak üzere- yüreklend#rd#ler ben#. O kadar k#, 
"evket Da$, vas#yet# #le bütün res#m malzemeler#n#, 
takımlarını bana bırakarak onurlandırdı. Gözüm 
g#b# saklarım.”1 
1939 yılında Kabata! L#ses#’nden mezun olduktan 
sonra, Güzel Sanatlar Akadem#s#’ne g#rerek 
M#marlık ö$ren#m# gördü. 
1944 yılında Güzel Sanatlar Akadem#s# M#marlık 
Bölümünü b#t#rd#, aynı yıl Yüksek Mühend#s 
Mekteb# M#marlık Bölümü’ne Rölöve ve Serbest 
Res#m dersler# ö$retmenl#$#ne atandı. 
Bu atama #le #lg#l# #lg#nç b#r de anısı vardır, Nez#h 
Eldem’#n; 1944 yılında Güzel Sanatlar Akadem#s# 
M#marlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 
Ord#naryus Profesör Em#n Onat, Yüksek 
Mühend#s Mekteb#’nde kurmakta oldu$u M#marlık 
Bölümü’nün büyük b#r eks#$#n# tamamlamak 
1 MADRA, Ömer.-"AH%NLER, Fuat. Eldem: “K#mse Bana ‘Nereden 
B#l#yorsun?’ D#yemed#.” Arredamento-Dekorasyon Derg#s#, 1991

Annes# ve babası #le b#rl#kte  (N.Eldem Annes# ve babası #le b#rl#kte Annes#, babası ve kız karde!# #le beraber (N.Eldem 
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amacı #le, kend#s#ne as#stanlık tekl#f eder, Babasının 
da görü!ler#n# alan Nez#h Eldem, as#stanlık 
tekl#f#n# kabul eder ve o günden bugüne ya!amının 
her a!amasında, her yerde ö$retmeye devam 
etmekted#r. 
Mezun olduktan b#rkaç ay sonra as#stan olarak 
göreve ba!layan Nez#h Eldem, aynı zamanda Em#n 
Onat #le Anıtkab#r proje bürosunda çalı!maktadır. 
Okulun ün#vers#te statüsüne geçmes#nden sonra 
B#na B#lg#s# Kürsüsü’nde Prof. Paul Bonatz’ın 
as#stanı oldu. Bonatz hakkındak# dü!ünceler#n# 
!öyle #fade etmekted#r: “Bonatz büyük b#r usta 
#d#. En uzak #l#!k#ler#nden yola çıkarak konulara 
yakla!ması ve hemen hemen aynı anda en uç 
ba$lantılarını kurmaya çalı!ması, duyarlı, sanatçı ve 
uygar k#!#l#$# #le ben# etk#led#. Ben#m de ömür boyu 
d#l#mden dü!ürmed#$#m özdey#!# ondan çok sık 
duyardım: ‘Tanrı ayrıntıdadır.’” 
1949 yılında Eda Hanımla evlend#. Eda Hanımla 
aralarındak# güven ve sevg#y# anlatmak #ç#n a'ına 
sı$ınarak hocamın anlattı$ı b#r anısını nakletmek 
#st#yorum: %stanbul-Bursa arasında #lk uçak 
seferler# ba!lamı!tır. Nez#h Eldem, Eda Hanım’a, 
b#r yere g#del#m d#ye tekl#f edece$#m ama nereye 
d#ye sormayacaksın der. G#decekler# yer#n neres# 
oldu$unu sormayan Eda Hanım gel#yor. Eda 
Hanım g#decekler# yer#, Yıldız Parkı veya benzer# 
b#r yer d#ye tahm#n ederken, havaalanına g#d#yorlar 
ve #lk %stanbul -Bursa sefer#nden b#r#n# yapmakta 
olan uça$a b#nerek Bursa’ya g#d#yorlar orada b#r 
süre gez#p dola!tıktan ve yemek yed#kten sonra 
%stanbul’a ger# dönüyorlar. Eda Hanım #ç#n, 
a#les#nden #z#ns#z #lk kez !eh#r dı!ına çıkması, #lk 
kez uça$a b#nmes#, Bursa’ya g#tmes# v.b. b#r çok 
#lk# ya!amanın heyecanı #ç#nde geçen, bu gez# 
uzun yıllar aralarında sır olarak kalıyor, çünkü o 

günlerde Eda Hanım’ın a#les#n#n Nez#h Eldem #le 
arkada!lıklarından haber# yoktur. Bu olay bana 
Nez#h Hocanın aynı zamanda müth#! b#r romant#k 
oldu$unu da göstermekted#r. 
1952 yılında e!# #le b#rl#kte g#tt#$# M#lano’da #k# yıl, 
M#mar G#o Pont#’n#n M#marlık Fakültes#’ndek# 
dersler# #le bürosunda m#mar# projelend#rme ve 
endüstr# ürünler# tasarımı çalı!malarına katıldı. 
Ömer Madra #le yaptı$ı söyle!#de %talya yılları #le 
#lg#l# olarak !unları söylemekted#r: “%talya’dak# 
ara!tırma programımı Profesör Bonatz’ın yapması 
gerek#yordu. Bana çok büyük esnekl#k tanıdı. %lk 
olarak, Profesör Bonatz’ın , dostu olan G#o Pont#’ye 
yazdı$ı b#r mektupla onun bürosuna g#rd#m. B#r 
süre onunla çalı!tım. O dönemde bell# b#r ücret 
almaksızın Pont# g#b#, Peressutt# ve Rogers g#b# 
m#marların bürosunda çalı!mak #steyen M#marlar 
sıra bekl#yorlardı. Büroda b#r yandan Brez#lya’da 
b#r gökdelen tasarlanırken b#r yanda b#r espresso 
kahve mak#nes#n#n !ek#llend#$#n#, Papaz Okulu’nun 
detaylarının yanı sıra ötede “Gu#gl#o Cesare” #ç#n 
b#r sahnen#n ya da Japonya #ç#n b#r s#gara paket#n#n 
tasarlandı$ını görürdünüz. Büroyu uzunlamasına 
bölen sokak g#b# ele alınmı! geç#d#n kar!ı tarafı 
da Domus derg#s#n#n redaks#yonu. Ara sıra da 
yarı!malar, %talyan R#v#erası’nda ula!ımın kıyıya 
yakın geçmes#nden do$an olumsuzluklara çare.....
Tab##, ben res#m yaptı$ımı çok uzun zaman g#zl# 
tutmayı ba!ardım. Ama, y#ne de, Brez#lya’dak# 
gökdelen#n cam g#yd#r#lm#! yüzey#nde, yolun 
kar!ısındak# b#naların yansıdı$ı b#r resme yardımcı 
olunca foyam meydana çıktı. 
B#nadan peyzaja, mob#lyadan endüstr# tasarımına 
kadar uzanan #!ler#n uçu!tu$u, üstten ı!ıklı tek 
mekânlı har#ka b#r garaj yapısı #d# stüdyo.” 
“%k# buçuk yıla yakın b#r süre kaldım %talya’da. 
Doçentl#k tez#m# olu!turan ara!tırmaları yaptım. 
Mob#lya ve ek#pmanla #lg#m orada pek#!t#. B#r 
yandan da res#m yaptım, seram#k dened#m. 
B#l#yorsunuz, Lombard#a, mob#lya endüstr#s# 
bakımından çok öneml# b#r bölge. Ek#pman tasarımı 
#le #lg#lenmek, #nsanı b#r yandan ayrıntıya, b#r 
yandan perfeks#yona ve mak#nayı tanımaya #t#yor. 
M#marlık alanında da sırası geld#,  bunun sıkıntısını 
ve yalnızlı$ını çekt#m. Tıpkı, strüktür açısından 
bekled#$#m tür b#r katkı alamadı$ım g#b#, yapı 
bünyes#ne ba$lı m#mar# ögeler#n hareketlenmes# 
g#b# durumlarda da #lg#l# mühend#sl#k ve Eda Hanım b#rl#kte Bursa Dönü!ü vapurda (N.Eldem ar!#v# )
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teknoloj# alanlarındak# k#!#lerden etk#n b#r katkı 
alamadım....”2 
1954 yılında doçent olan Nez#h ELDEM, %TÜ’de 
M#mar# proje stüdyosunda sayısız m#mar yet#!t#rd#, 
çe!#tl# dersler#n sorumlulu$unu aldı. 
1962’de profesör oldu, Mekân örgütlenmes# ve 
Donatımı Kürsüsü’nün ba!ına get#r#ld#. 1988 
yılında emekl# oldu, ancak %TÜ’dek# ö$ret#m 
çalı!malarına uzun yıllar daha devam ett#.
 
Uygulanan Çalı#maları:
Ankara Beled!yes! $"hanı: 1949 tar#hl#d#r. %lk 
tasarladı$ı b#na ve #lk g#rd#$# yarı!ma. "#md#k# 
Ankara Beled#ye Ba!kanlı$ı b#nası, b#r #!hanı olarak 
yarı!maya çıkarılmı! ve o dönem yen# mezun 
olan Nez#h Eldem bu yarı!mayı kazanmı!tır. 
Yedek subay okulu’nda #ken, ha&a sonları !ant#ye 
b#nasında yatarak #n!aatı kontrol etmekted#r. 
Geleneksel ta! yapı ögeler#n#n kalın kaplama 
ta!larla sadele!t#r#lerek kullanıldı$ı Neo-Klâs#k b#r 
deneme. Sedat Hakkı Eldem’#n ve Paul Bonatz’ın 
yo$un etk#s# görülmekted#r. 
Anıtkab!r: 1952 tar#hl#d#r. 15-16. yüzyıl halı ve 
k#l#mler# üzer#ne ara!tırma yapan Nez#h Eldem, 
%talya’da bulundu$u bu yıllarda, Anıtkab#r’dek# 
lah#t bölümünün basık tonozlu örtüsünde yer 
alan, altın yaldız moza#kle #!lenm#! k#l#m mot#+# 
bezemey# ve !eref Holü’nün yan galer#ler# ve 
zem#n#n#n renkl# moza#kler#n# tasarlamı! ve bu 
moza#kler#n b#r bölümünün üret#m# a!amasında e!# 
de b#zzat çalı!mı!tır. Anıtkab#r’de sadece moza#k 
bezemeler#n de$#l bronz parmaklıkların tasarım ve 
kontrol sorumlulu$unu da üstlenm#!t#r. 
2  MADRA, Ömer.-"AH%NLER, Fuat. a.g.e.

Anıtkab#r #le #l#!k#s#n# daha sonra da sürdürmü! 
ve Anıtkab#r’#n çevres#n# telörgülü duvarlarla 
ku!atmaya karar veren 12 Eylül yönet#m#n# daha 
uygar b#r m#mar# engel s#stem#n#n kullanımına 
#kna etmek #ç#n Ankara’da günler geç#rm#! ve bu 
çabasında da ba!arıya ula!mı!tır. Y#ne Atatürk’ün 
s#lah arkada!ı ve 2. Cumhurba!kanı %smet 
%nönü’nün mezarının Anıtkab#r’de yer aldı$ı 
bölümü düzenlem#!t#r. 
Yen!köy’de Gaz!o#lu Yalısı Restorasyonu: 1961 
tar#hl#d#r. M#mar Vedat Tek’#n, amcası Nur# Pa!a 
#ç#n yaptı$ı, 1900 ba!larına tar#hlenen, den#zle 
arasından yol geçmeyen yalının, kullanıcılarının 
güncel #ht#yaç ve tekn#k gereks#n#mler#n# 
sa$layab#lmek amacı #le yen#den düzenlenmes# 
restorasyon projes#, Nez#h Eldem tarafından 
gerçekle!t#r#lm#!t#r.

Ö$renc#ler# #le b#rl#kte-Nez#h Eldem ar!#v# 

Muza'er Gaz#o$lu ev# g#r#! cephes# -Nez#h Eldem perspekt#f ç#z#m#3 

$TÜ Maden Fakültes! G Amf!s!: 1964 tar#hl#d#r. 
Maçka Maden Fakültes# Konferans Salonu bütün 
ölçüler# ve m#mar#s#yle çok #y# tasarlanmı! b#r 
konferans salonudur. Maçka S#lahhanes# olarak 
b#l#nen yapı V#!nezâde Mahalles#’nde, Maçka’da, 
Maçka Caddes# üzer#nded#r. 1955’de %stanbul 
Tekn#k Ün#vers#tes#’n#n kullanımına ver#len 
b#na, bu ün#vers#ten#n Maçka Kampusu’nun 
ana b#nasıdır. Önce k#mya, metalürj# ve maden 
fakülteler# olarak h#zmet gören b#na, y#ne 
ün#vers#ten#n #lg#l# b#r#mler#nce kullanılmak 
üzere 1993’ten bu yana onarılmaktadır. Maçka 
S#lahhanes#, 1873’te Sultan Abdülaz#z (hd 
1861-1876) tarafından m#mar Sark#s Balyan’a 
yaptırılmı!tır. 1875’te Pertevn#yal Val#de Sultan 
tarafından açılan b#na Cumhur#yet dönem#nde 
b#r süre asker# müze deposu olarak kullanılmı!tır. 
%TÜ kullanımına geç#p e$#t#m yapılarına 
dönü!türülürken dı! duvarları korunup #ç# 
bütünüyle de$#!t#r#lm#! ve bu de$#!#m ne yazık k# 
rölevelerle belgelenmem#!t#r. 
3  OSMANO,LU %LMEN, Canan. Tasarımları ve E$#t#mc#l#$# I!ı$ında 
Nez#h Eldem’#n M#marlık Anlayı!ı, %TÜ, Fen B#l#mler# Enst#tüsü, Yüksek 
L#sans Tez#, %stanbul, 2007, sa:35-36; 150.
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B#nada ayrıca %TÜ’nün kullanımı #le sınırlı olmayan 
ve çe!#tl# kültürel ve sosyal etk#nl#klere açık olan 
Prof. Nez#h Eldem’#n tasarımı büyük b#r od#toryum 
(Maçka “G” Anfıs#) bulunmaktadır. 
Esk! %ark Eserler! Müzes! Düzenlemes!: 1964 
tar#hl#d#r. 1917-18 yıllarında Türk Müzec#l#$#n#n 
kurucusu Osman Hamd# Bey’#n karde!# ve 
Arkeoloj# Müzes# Müdürü Hal#l Ethem Bey 
tarafından Yakın Do$u-Mısır ve Mezopotamya #ç#n 
b#r bölüm olarak tasarlamı! olan bu yapı da, eserler# 
tasn#f etme #!#n# de ünlü arkeolog Ecart Unger 
yürütmü!tür. Bu tasn#f çalı!ması 1963 yılına kadar 
sürmü!tür. 
1963 yılında müzes#n#n çatısının onarımı 
sırasında bo!altılması üzer#ne müzen#n yen#den 
düzenlenmes# dü!ünülmü! ve bu #!# #ç#n Nez#h 
Eldem’e ba!vurulmu!tur. Yapının zamanla 
#ht#yaçlara kar!ılık vermemes# neden#yle, 1963 
yılında, ça$da! müze anlayı!ına göre b#r serg#leme 
sa$lanması amacıyla, büyük çaplı b#r yen#leme 
çalı!ması yapılmasına karar ver#lm#!t#r. Bu amaçla 
ba!vurulan Nez#h Eldem, projey# h#çb#r madd# 
kar!ılık beklemeks#z#n kabul etm#!t#r.
Servet Onay’ın Ed#be Uzuno$lu #le yaptı$ı söyle!#de; 
“Uzun yıllar b#rl#kte çalı!tık. Nez#h Bey tek tek 
her !ey# süpürgel#kler#ne kadar tasarladı. ‘Te!h#r 
alanı ned#r’# ö$rett# b#ze: “Te!h#r #k# dünyadır: 
B#r, vermek #sted#$#m#z #nsanın ya!adı$ı zem#nle 
onun dünyası var; b#r de, ça$da! #nsanın zem#n# ve 
dünyası. Bu #k# tabanı ayıracaksınız; seyred#lenle 
seyreden arasındak# #l#!k#y# hem kuracak, hem 
ayıracaksınız ama.”...
Nez#h Bey, “#nsanlar bunları elles#n, çünkü 
#let#!#m duyuyla sa$lanır,” dem#!t#r hep. “Öyle 
b#r ps#koloj#k ba$lantı kurmanız lazım k#, #nsan 
ona b#z#m #sted#$#m#z kadar yakla!sın” dem#!t#r. 
Tab##, her!ey# tatb#k edemed# o proje de. Çünkü, 
alanımız mahduttu, verece$#m#z ya!am h#kâyes# #se 
muazzam...
Nez#h Bey, #nsano$lunun D#cle #le Fırat arasındak# 
ya!amını ça$da! #nsana b#zdek# eserler#n ı!ı$ında 
ve o sınırlı mekânda büyük b#r ba!arıyla sundu. 
Nez#h Bey sürekl#l#$# gören b#r #nsan, “her!ey b#r 
mekândır,” d#yor; “çadır da b#r mekân, orman da.” 
B#ze mekân kavrayı!ını aktardı...
Ben#m müzec# k#!#l#$#m# bulmamda, Nez#h Bey 
g#b# b#r m#marla çalı!manın büyük rolü olmu!tur. 

“Arkeoloj#y# hem #y#, hem do$ru ö$reneceks#n#z, 
hem de onu ba!kasına #y# aktaracaksınız; müzede 
b#r e$#t#c#m#, b#r ps#kolog g#b# çalı!acaksınız, onu 
#nsanlara sevd#receks#n#z”, derd#. Onun sayes#nde 
meslek heyecanımı h#ç kaybetmed#m.” 
%!te bu müzen#n g#r#!# yakın zamanda anla!ılmaz 
!ek#lde yıktırılarak yılındak# hal#ne dönü!türülmes# 
#ç#n yen#den #n!a ed#l#yor.”4 demekted#r. 
Türk#ye’dek# ça$da! müzec#l#k anlayı!ında 
tasarlanan #lk örnek kabul ed#len müzen#n bütün 
tasarımı, #ç mekân kurgusu bu !ek#lde bozulmu!tur.
Esk# "ark Eserler# Müzes# g#r#! cephes#-Nez#h Eldem 
tarafından düzenlenm#! hal#
4 A"KIN, Servet Onay. Korumanın “yedd-# em#n”#nden m#marlık eser#ne 
kıyım Esk# "ark  Eserler# Müzes#, Tar#hs#z. 

Asker! Müze: Harb#ye’dek# Asker# Müze tarafından 
kullanılan b#na, aslında Mekteb-# Harb#ye’n#n 
b#nasıdır. Yapı 54 000 m2 alan üzer#ne kurulu b#r 
b#nalar toplulu$udur. Yapıda yer alan asıl okul 
b#nası 1862’de, yemekhane ve j#mnast#khane 
b#naları #se Sultan II. Abdülham#d tarafından 
1887’de yaptırılmı!tır. Asıl okul b#nası kuzey-
güney do$rultusunda uzayan, d#kdörtgen planlı b#r 
yapıdır. Ortadak# büyük, #k# uçtak# küçük olmak 
üzere toplam üç avluya sah#p olan b#na, yüksek 
b#r bodrum üzer#ne #k# katlıdır. 1964 yılında müze 
olarak kullanılmasına karar ver#lm#! ve 1966 
yılından #t#baren Nez#h Eldem tarafından restore 
ed#lmeye ba!lanmı!tır. Restorasyon sırasında 
hem dı! cephede, hem de #ç mekanlarda öneml# 
de$#!#kl#kler yapılmı!tır. Val#kona$ı Caddes#’ndek# 
yemekhane b#nası #se bodrum üzer#ne tek katlıdır. 
%çten üç kubbes# olan b#nanın kubbeler#ndek# 
kalem#!# res#mler devr#n#n öneml# örnekler# 
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arasındadır. Ana g#r#!# Cemal Re!#t Rey Konser 
Salonunun kar!ısında olan j#mnast#khane b#nası 
#se #k# katlıdır ve d#kdörtgen b#r plana sah#pt#r. 
1991 yılından sonra yemekhane b#nasıyla b#rl#kte 
restorasyona alınmı!tır.
Asker# müze #le #lg#l# gel#!meler#n nasıl oldu$unu 
Arredemento-Dekorasyon derg#s#nde Ömer 
Madra #le yaptı$ı söyle!#den ö$renmeye çalı!alım:  
“...Be! m#mar arasında sınırlı b#r yarı!ma #d# 
ve ben davet ed#lm#!t#m. Sedad Eldem, Turgut 
Cansever, Orhan "ah#nler, H.K.Söylemezo$lu, 
ve ben. Müze olmaya hazır olmayan bu b#nanın 
hang# ko!ullarla müze olab#lece$#n# görmek ve 
göstermek hem görev#m, hem de hakkımdı. 
Katılmamazlık edemezd#m. Y#ne de, örselenmem#! 
kanatlarda mekânsal kurguyu hemen tamamen 
koruyab#ld#m. O kadar k#, bu proje üzer#nde 
jür#n#n tek ele!t#r#s# bu konuda oldu. Mekânsal 
kurguyu korumada bu kadar ısrarlı olmamam, 
daha fazla duvar kaldırmam tavs#ye ed#l#yordu. 
Do$rusu den#len# yapmadım. Tab##, asıl konumuz 
ön kanat. B#r kor#dor ve b#r d#z# odadan olu!an 
bu kanat yıllar önce b#r sözde-#mar uygulaması 
sonunda gereks#z yere yıkılmı!tı. B#nanın bu 
cephes#n#n ortasında vakt#yle,esk# dey#mle 
“muhdes” (sonradan #hdas ed#lm#!) b#r kapı 
vardı. Bu kes#nl#kle esas g#r#! de$#ld#. Ger#s#nde 
h#çb#r hol ve merd#ven yoktu, dar ve çok uzun b#r 
kor#dorun orta noktasına g#r#l#yordu... B#nanın 
asıl #k# g#r#!#, ta! kaplama cepheler#, kolonat ve 
balkonları, frontonları #le #k# dar yan cephelerde 
#d#... Müze programı #ç#nde yer alan ota$ salonu, 
çadırlar, sancaklar ve kıyafetler seks#yonları 
hem boyutsal ve b#ç#msel açıdan, hem de te!h#r, 
#kl#mlend#rme ve aydınlatma açısından özell#k 
#steyen mekânlardı. Yegâne yen# kes#m# olarak, bu 
kanadın yen#den !ek#llenmes#nde bu mekânların 
çözümlenmes# konusunda tek !ans do$uyordu. 
Böylece bu kanat gerçek b#r müzen#n mekânsal 
ve tekn#k özeller#ne göre !ek#llend# ve batı yan 
ı!ı$ına, gürültüye, egzos gazına kar!ı kapalı b#r 
cephe #le dı!a yansıdı. Esk# Harb#ye Mekteb#’n#n 
de$#l, yen# Asker# Müze’n#n cephes#. Bugünün 
uygar dünyasınca ben#msenen ça$da! restorasyon 
ve yen#leme anlayı!ı, böyle b#r yapıda, temelden 
çatıya yen# b#r eklent#de yalancı pencereler 
yapmayacak kadar dürüst, takl#t etmeyecek kadar 
saygılı davranmamı onaylar.”5

5  MADRA, Ömer.-"AH%NLER, Fuat. a.g.e.

Z#raat Bankası Karaköy "ubes# cephe düzenleme 
ve ek b#na #n!aatı: 1971-72 tar#hl#d#r. Z#raat 
Bankası #ç#n yaptı$ı ek b#na Nez#h Eldem’#n tar#h 
kar!ısındak# tutumunun en güzel örnekler#nden 
b#r#d#r. Ek b#naya esk# yapıyla uyumlu b#r kılıf 
g#yd#rm#!t#r, fakat bu kılı&a kom!ulu$undak# 
esk# yapıyı akla get#ren ya da ona benzeyen h#çb#r 
n#tel#k yoktur, y#ne de bu b#rl#ktel#kte yadırgatıcı 
b#r !ey yoktur. 
$.Ü. Akadem!k Merkez!: 1977-1980 yılları. At#lla 
Yücel ve Mel#h Kam#l #le b#rl#kte yaptı$ı bu çalı!ma 
kısmen uygulanmı!tır. %stanbul Ün#vers#tes#’n#n 
Horhor’dak#, Hamdullah Suph# Bey kona$ı 
çevres#ndek# Akadem#k Merkez#’nde Nez#h 
Eldem adeta spontane olarak b#ç#mlenm#! b#r esk# 
mahalle dokusu yaratmayı denem#!t#r. Geleneksel 
kentsel dokunun ça$da! b#r yorumu olarak 
dü!ünüleb#lecek bu tasarımda saçaklar, geleneksel 
m#mar#ye özgü oranlar ve d#z# pencereler g#b# 
kalıplara rastlanmaz. 

Tasarımları:
Sultanahmet meydanı Çevres! ve Ayasofya 
So#ukçe"me Soka#ı Koruma ve Gel!"t!rme Projes!: 
1977-1979 
T.C.Tur#zm ve Tanıtma Bakanlı$ı, “Sultanahmet 
Meydanı Çevres# ve So$ukçe!me Soka$ı”nın 
uygulama projes# hazırlanması amacıyla 
%TÜ M#marlık Fakültes#’nde, Nez#h Eldem’e 
ba!vurmu!tur. Nez#h Eldem önderl#$#nde, At#lla 
Yücel ve Mel#h Kam#l grubunun üzer#nde çalı!tı$ı 
bu proje alanında yapılan ara!tırmalar, So$ukçe!me 
Soka$ı #le sınırlı kalmamı!, kuzeyde Topkapı 
Sarayı surları, do$uda dem#ryolu, güneyde esk# 
H#podrom Terası, batıda Adl#ye Sarayı #le ç#z#len 
bölge üzer#ne gen#! çaplı b#r alanı kapsamı!tır. Bu 
gen#! alan 5 ana bölgeye ayrılmı! ve bu bölgelerde, 
m#mar#-arkeoloj#k tesp#tler, envanter çalı!maları, 
#!levsel kullanım tesp#tler#, ula!ım #l#!k#ler# üzer#ne 
yapılan ara!tırmalar do$rultusunda gel#!t#r#len, #!lev, 
koruma, yapılanma, ta!ıt traf#$# ve yayala!tırma 
öner#ler#, çalı!manın ba!langıcını olu!turmu!tur. 
Ancak, Türk#ye Tur#ng ve Otomob#l Kurumu, 
bölgede uyguladı$ı restorasyon çalı!malarında 
yapılan tüm çalı!maları göz ardı ederek, sadece 
So$ukçe!me Caddes# üzer#nde bulunan tar#h# 
konutların ve sarnıç yapısının restorasyonunu 1984-
1986 yıllarında gerçekle!t#rm#!t#r.

Hülya YALÇIN
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Sultanahmet meydanı Çevres# ve Ayasofya So$ukçe!me Soka$ı Koruma ve 
Gel#!t#rme Projes#  6 

%ark Çar"ısı ve yakın çevres! rehab!l!tasyon ve 
yen!leme raporu ve önproje öner!s!: Ek!m 1977 
tar!hl!d!r. "ark Hanı olarak b#l#nen F#ncancılar 
Yoku!u üzer#ndek# #k# katlı yapının gerek h#za, 
gerek gabar# açısından yapıla!ma sorunlarının 
uyumlu b#r b#na b#ç#mlen#!# #ç#nde çözümlenmes# 
ve korumayı ekonom#k açıdan rahatlatarak, tem#nat 
altına alacak boyutlarda yen#lemeye ve gel#!t#rmeye 
olanak sa$lanmasına yönel#k bu çalı!ma da; b#r 
yandan korumaya de$er olanın gerekt#$# ölçüde 
korunmasından h#çb#r ödün vermeden, korumayı 
te!v#k etmek ve gerçekç# b#r yakla!ımla ekonom#k 
açıdan destek sa$lamak, öte yandan, do$udan 
ve batıdan bütün arsa der#nl#$#nce b#t#!#k olarak 
!ek#llenm#! yapıların farklı yüksekl#kler#n#n 
çözümlenmes# #ç#n çaba sarfed#lm#!t#r.
6 OSMANO,LU %LMEN, Canan. sa:180.

 Ku#adası Kongre Merkez$: 1978
Süleyman!ye ve Zeyrek Koruma Planları ve P!lot 
Projeler!: 1980-1984 
Süleyman#ye Bölges#, tar#h# dokusunun kurtarılması 
#ç#n #lk çalı!an m#marlardan Prof. Nez#h Eldem, 
K#razlı Mesc#t soka$ı #ç#n öner#ler gel#!t#rm#!, 
ö$renc#ler# #le projeler olu!turmu!tur. K#razlı 
Mesc#t soka$ının yen#lenmes# #ç#n olu!turulan proje 
özell#kle bölge halkının ya!amsal b#rl#ktel#$#n# göz 
önüne alan #lk proje olmu!tur.

Nez$h Eldem’$n Eyüp’tek$ Çalı#maları 
Eyüp’ün Ülke, %slâm âlem# ve dünya ölçüsündek# 
tartı!ılmaz yer#n#n, layık oldu$u önem ve 
duyarlılıkla ele alınarak tanıtılması, koruma ve 
kullanım kararlarının gerçekle!t#r#lmes# prens#b#yle 
ba!latılan çalı!malarda, geçm#!#n; geleneksel 
ya!amından, kültüründen, günümüze ula!an 
m#mar#, yapısal ve sosyal özell#kler#n #zler#n#, 
parçalarını veya bütününü, ça$da! ölçülerle 
de$erlend#rerek gelecek ku!aklara aktarılmasını 
sa$lamak #lkes# #le hareket ed#lm#!t#r. 
Net#ce de Eyüp’te, 1985 yılından #t#baren tesp#t 
ed#len ana yerle!#m kararları ele alınarak, sürdürülen 
planlama ve projelend#rme çalı!malarıyla, gerçek 
ya!amsal senaryolara dayanılarak kentsel mekandan 
ötede b#nalar boyutunda gel#!t#r#lm#! b#r b#r#k#me 
sah#p olunmu!tur. 
Eyüpsultan’ı ufalanmı!lıktan ve #hmal ed#lm#!l#kten 
kurtararak ça$da!, düzeyl# ve sa$lıklı b#r tar#hsel-
#!levsel bakımlılı$a ula!tırmak #ç#n yo$un b#r 
projelend#rme ve daha da öneml#s# her alanda 
uygulama çalı!ması sürdürülmekted#r.
Eyüp’ün kaybetm#! oldu$u zaman, bugün y#ne aynı 
bütünlük #çer#s#nde tekrar gel#!t#r#len uygulama 
projeler# ve programları #le ger# kazanılmak 
#stenmekted#r.

Süleyman#ye çalı!maları bro!ürden 



1 9 2 Nezih Eldem 100. Ya! Anı Kitabı

Uygulanan Projeler$
Eyüp’e yapılan en büyük kötülük 1957’de Ram#’den 
kalkıp Eyüp’te tar#h# ve kutsal bölgeye saplanarak 
b#ten koca bulvardır. Söz konusu planlama 
çalı!masında bu bulvar olab#ld#$#nce ger# #t#lm#!t#r. 

Bu alanda Arasta adı ver#lerek manaca küll#yeye 
mal ed#len b#r yapıla!ma grubunun b#r parçası 
olan Arastakapı bulvar üzer#ne rastlayan Arasta 
Kasrı altından merkez# alanın en büyük yaya g#r#!# 
olacaktır.

Eyüp Sultan Cam## Meydanı ve c#varı Planı N.ELDEM (EYSAM Ar!#v#)

Arasta Kasrı ve çevres# vaz#yet planı N.ELDEM (Eyüp Bel.Plan ve Proje Md.Ar!#v#)

Hülya YALÇIN
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Arasta, Eyüpsultan’ın term#nal noktası olarak 
dü!ünülmü!tür. Burada yol kotundan a!a$ıda 
planlanan b#r otopark ve zem#n üstünde 2.5-3 
katta tamamlanan Gündüz Otel# h#zmetler#n# de 
verecek, gen#! fonks#yonlu b#r yapıla!ma grubu 
planlanmı!tır. Arasta olarak adlandırılan bu yapı 
grubu, su ve tem#zl#kle, tuvaletle #lg#l# her türlü 
#ht#yaca cevap ver#rken, haberle!me, emanet, 
bagaj bölümler#, kre! ve banka #mkânlarını 
da #ht#va etmekted#r. Arastadan yol altındak# 
yaya alt geç#d#ne ve avlu altındak# otoparka 
geç#leb#lmekted#r. 
Eyüpsultan Cam##’ne #badet ve z#yaret gayes# 
#le gelenler#n her türlü gereks#n#mler#n# 
kar!ılayab#lmeler# #ç#n hazırlanan Arasta Çar!ısı 
projes# kurul tarafından onaylanmı! ve uygulaması 
tamamlanmı!tır. Yapılan Arasta ve Arasta Kasrı 
projeler# #le bulvarın b#r kısmının ana meydandan 
kopuk ve canlı b#r meydancık hal#ne get#r#lmes# ve 
y#y#p #çme, alı!ver#! g#b# bütün karma!asının kutsal 
ana meydandan em#lmes# sa$lanmak #stenmekted#r. 
Arastaya a#t, Proje 27.10.1999 tar#h ve 11297 sayılı 
%stanbul I Numaralı Kültür ve Tab#at Varlıklarını 
Koruma Kurulu kararı #le onanmı!tır. 
Bu projen#n çar!ı kısmının uygulamasının 
tamamlanmı! olmasına ra$men, mülk#yet sorunu 
ve bazı tekn#k sorunlar neden# #le Arasta Kasrı 
bölümü günümüze kadar uygulanamamı!tır. 
Sokollu Mehmet Pa!a Küll#yes# yanında yer alan 
ve Sokollu Mehmet Pa!a Vakfına a#t olan Eyüp, 52 
ada, 61 parsel oldukça kötü b#r kullanıma sah#pken 
bugün tuvaletler dah#l pek çok #!ler düzeyl# b#r 
kentsel ve m#mar# çevre bütünlü$ü #çer#s#nde büyük 
ölçüde gerçekle!t#r#lm#!t#r.

Kurban ve adak kes#myer#: 45 ada, 55-56-57-59-
60-62 parsellerde Bostan %skeles# soka$ında yer 
alan, M#hr#!ah Val#de Sultan #maret# III.Sel#m’#n 
annes# tarafından M#mar Kethüdası Ar#f A$a’ya 
yaptırılmı!tır. 1793 tar#hl# barok m#mar#n#n en güzel 
örnekler#nden b#r# olan #maret + türbe + seb#lden 
olu!an küll#ye cülus yolu üzer#nde yer almakta olup; 
k#tabes# Mehmed Es’ad El-Yesâr#’n#n nef#s hattı #le 
yazılmı!tır. 
Günümüzde de faal#yet# sürdüren #marette her gün 
yakla!ık 3000 k#!#ye sıcak yemek da$ıtılmaktadır. 
Kes#len kurbanların atıklarının Tunuslu Hayrett#n 
Pa!a türbes# de dah#l devlet r#cal#nden öneml# 
!ahs#yetler#n#n kab#rler#n#n yer aldı$ı haz#reye 
atılması neden#yle 10.8.1989 tar#h, 1309 sayılı 
%stanbul III. Numaralı Kültür ve Tab#at Varlıklarını 
Koruma Kurulu kararı #le #maret#n #ç#nde yer alan 
kes#mhanen#n ve hayvan barına$ının kaldırılması 
#stenm#!t#r.
Eyüp cam## Meydanı ve çevres# düzenleme 
çalı!maları kapsamında yapılan, M#hr#!ah Val#de 
Sultan %maret# #ç#nde yer alan ve çok kötü b#r 
kullanıma sah#p olan kurban kes#m yer#n#n tar#h# 
çevreye yakı!acak b#r !ek#lde düzenlenmes# #le 
#lg#l# 40 pa&a, 45 ada, 2-4-5-64-66-67-68-69-90 
parsellerde hazırlanan uygulama projes# hazırlanan 
uygulama projes# de 05.06.1996 gün ve 7802 
sayılı kurul kararı #le onanmı! olup; uygulaması 
tamamlanmı!tır. Kurban Kes#m Yer#’nde modern 
#ht#yaçların tümüne cevap verecek b#r düzenlemeye 
g#d#lm#! arıtma, h#jyen ve adak adama ve kurban 
kes#m# #le #lg#l# her türlü h#zmet#n ver#lece$# bu 
tes#sler, yer aldı$ı bölgen#n m#mar#s# #le uyumlu 
ancak modern ç#zg#lerle tasarlanmı! b#r yapıdır.

Arasta çar!ı ve kasrı perspekt#f#- Nez#h Eldem -EYSAM Ar!#v#
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Sokollu Vakıf araz#s#nde #n!a ed#len tes#slere a#t persekt#f - Nez#h Eldem -EYSAM ar!#v#

Sokollu Vakıf araz#s#ndek# tes#sler#n #n!aatı

Kurban Kes#m Yer#n#n #n!aasından önce #marette kes#mler# ve kurban atıkları EYSAM ar!#v#

Sokollu Vakıf araz#s#- Esk# hal#- EYSAM ar!#v# 

Hülya YALÇIN
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Telefer!k: Dünyaca me!hur b#r manzara noktası 
olan P#yerlot# tepes#ne (%dr#s Kö!kü Tepes#) 
ula!mak #ç#n kullanılan yolların elver#!s#z olması 
neden# #le yapılan etüdler net#ces#nde bu manzara 
noktasına ula!ımın sa$lanması #ç#n en elver#!l# 
yolun telefer#k oldu$una karar ver#lm#! ve Eyüp’ün 
Tar#h# dokusu #le uyumlu telefer#k #stasyonu 
planlanmı!tır. Kurul tarafından da onanmı! 
olup; uygulaması tamamlanmı!tır. Telefer#k alt 
aya$ı Nez#h Eldem tarafından hazırlanan projeye 
göre #n!a ed#lm#!ken üst ayak %BB tarafından 
hazırlatılan projeye uygun olarak #n!a ed#lm#!t#r. 

Kurban Kes#m yer# projes# N.Eldem- EYSAM ar!#v#

Kurban Kes#m yer# EYSAM ar!#v#

Telefer#k alt ve üst aya$ı perspekt#f# Nez#h Eldem - EYSAM ar!#v#

Kes#mhane ve katlı otapark kes#t#- Nez#h Eldem EYSAM ar!#v#
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Müz!syenler Kahves!: Büyük Dede Efend# #le Eyyub# 
Mehmed Bey, Zekâ# Deden#n hemen hemen her 
gün, bulu!arak, ak!amlara de$#n me!kle vak#t 
geç#rd#kler# ve M#hr#!ah Val#de Sultan’ın yaptırdı$ı 
ancak günümüze ula!amamı! olan kahvehanen#n 
#hya ed#lmes# #ç#n rest#tüsyon ve restorasyon 
projeler# Nez#h Eldem’#n danı!manlı$ında 
hazırlanmı! kurul onayına sunulmu! ve 24.3.2004 
tar#h ve 15890 sayılı karar #le kurul tarafından 
onaylanmı! ve uygulaması tamamlanarak h#zmete 
açılmı!tır.

Telefer#k alt aya$ı -EYSAM ar!#v#

Üstte ve altta: Müz#syenler Kahves# -N.Eldem Danı!manlı$ı’nda Arda M#marlık -EYSAM ar!#v#

Hülya YALÇIN
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Müz#syenler Kahves# -N.Eldem Danı!manlı$ı’nde Arda M#marlık -EYSAM ar!#v#

Hükümet Kona#ı: Eyüp’te modern toplumun 
#ht#yaçlarına cevap vereb#lecek derl# toplu b#r 
kaymakamlık b#nası bulunmamaktadır.
 Eyüp’e yakı!ır b#r hükümet kona$ı Projes# olan 
Eyüp Kaymakamlık B#nası Projes# 15.6.1994 gün 
ve 5728 sayılı %stanbul I Numaralı Kültür ve Tab#at 
Varlıklarını Koruma Kurulu kararı #le onanlıdır. 
%n!ası tamamlanan Kaymakamlık B#nasının 
yapımı #le Mal Müdürlü$ü, Verg# Da#res#, Tapu 
S#c#l Müdürlü$ü ve M#ll# E$#t#m Müdürlü$ü tek 
b#nada toplanmı!tır.

Eyüp Hükumet Kona$ı Projes# - N.ELDEM - EYSAM ar!#v#
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Sokak Dokusu: Düzenleme alanı #çer#s#nde yer 
alan sokaklar asfaltlanarak yükselt#lm#! ve tar#h# 
karakter#n# büyük ölçüde kaybetm#!t#. Zamanla 
yükselen sokak kotu yol boyunca yer alan türbeler#n 
hemen hemen heps#n#n çukurda kalması neden# 
#le su baskınlarına maruz kalarak tahr#p olmalarına 
sebep olmaktayken, bu durum 11.04.1995 gün ve 
6560 sayılı %stanbul I Nolu K.T.V.K.Kurulu kararı 
#le onaylı projeye #st#naden yapılan uygulamalarla, 
düzenleme alanı #çer#s#nde kalan ve yayala!tırılan 
sokak ve meydanlar tretuarsız, ortaya mey#l veren 
kes#tte, gran#t ta! kaplama, arnavut kaldırımı 
(geleneksel kaplama malzemes#) #le kaplanmı!tır.

Yayala!tırma çalı!maları kapsamında  dö!eme detayı, aydınlatma elemanlarına a#t detay N.ELDEM - EYSAM  ar!#v#

Eyüp Sultan Cam## Meydanı Yayala!tırmadan önces# ve sonrası - EYSAM ar!#v#

Hülya YALÇIN
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Uygulaması Yapılamamı# Projeler$
Oyuncakçılar Çar"ısı: Y#ne Eyüp Merkez#n#n 
Rehab#l#tasyonu #le #lg#l# olarak yapılan plan 
çalı!malarında, 52 adada yer alan Sokollu Medreses# 
#le kom!u oyuncakçılar çar!ısı 20.6.1997 onanlı 
1/500 ölçekl# Eyüp Cam## ve Merkez C#varı 
Koruma Amaçlı Uygulama %mar Planı’nda da aynı 
fonks#yona sah#pt#r. Bu kompleks, Eyüpsultan’ın 
z#yaretç#ler#nden olan sünnet çocuklarının ve d#$er 
z#yaretç#ler#n çocuklarının geçm#!te oldu$u g#b# 
Eyüp’ten ayrılırken ho! hatıralarla ayrılmasını 
sa$lamaya yönel#kt#r. Oyuncakçılar Çar!ısı 
kom!ulu$undak# Cafer Pa!a Medreses#’n#n restore 
ed#lerek geçm#!te çocukların rüyalarını süsleyen 
Eyüp Oyuncaklarının bulunab#len örnekler#n#n 
serg#lend#$# b#r müze #le bu oyuncakların 
üret#m#n#n de yapıldı$ı atölyeler#n yer alaca$ı b#r 
kültür merkez#ne dönü!türülmes# hede+enm#!t#r. 
Ayrıca, bu kültür merkez#n#n #ç#nde geleneksel 
karagöz- kukla göster#ler#n#n de yapıldı$ı ve açık 
kapalı mekanlara sah#p olan çocuk t#yatroları 
yer alacaktır. Ancak, proje alanında yer alan s#v#l 
m#marlık örne$#n#n foto$ra+arının ortaya çıkması 
ve yer#nde #n!a ed#lmes# neden# #le bu çalı!ma 
uygulanamamı!tır.

Eyüpsultan Cam!! Meydanı düzenleme projes!: 
Eyüp Cam## önünde yer alan ve meydan açılması 
maksadıyla 1950’l# yıllarda yapılan yıkımlarla 
ortadan kaldırılan yapı adasında, oyuncakçı, 
kebapçı, kaymakçı dükkanlarının yanı sıra Fat#h 
Sultan Mehmet’#n yaptırdı$ı küll#yen#n b#r parçası 
olan #marethanede bulunmaktaydı. 
Bu konuda Eyüpsultan Cam## ve Yakın Çevres# 
#s#ml# çalı!masında Nez#h Eldem görü!ler#n# 
!öyle d#le get#rm#!t#r: “Tar#h# mekansal kurguyu 

Oyuncakçılar Çar!ısı Vaz#yet Planı - Salt ar!#v

#nceled#$#m#z zaman Eyüp Cam## önünde b#r yapı 
adasının kaldırılması ve öneml# b#r çe!men#n yok 
ed#lmes# bahasına yaratılmı! olan mevcut meydanın 
b#le, b#r m#marlık ayıbı oldu$unu yazık k# bugün 
pek çok m#mara ve tasarımcıya b#le anlatab#lmek 
kolay olmuyor. Oysa cam#ye den#z yolu #le ula!an 
yolların, nasıl bu kapılarda sonlandı$ını, açık büyük 
mekan olarak cam# bünyes# #ç#ndek# ana avlunun 
boyutları #le a$açları #le nasıl etk#y#c# oldu$unu 
çocuklu$umdan hatırlıyor ve bugünkü anlamsal 
kayıp #ç#n üzülüyorum.
Türk m#mar#s#nde h#çb#r cam# b#r meydan üzer#nde 
de$#ld#r. Cam#ler ve küll#yeler geometr#k yapılanma 
kurguları #le p#ram#dal yüksel#!ler# #le kültürel 
egemenl#$#n ta! ve kur!un malzemeler# #le kalıcılı$ın 
s#mges#d#rler. Fan#l#$#n, geç#c#l#$#n vurgulandı$ı, 
ah!ap malzeme ve k#!#sell#$# vurgulayan gölgel# 
parçalıklar ve kırıklıkları #le evler toplulu$unca 
kucaklanmı!lardır. Onlar üzer#nde yükselerek 
sadece uzaktan s#luette algılanırlar. Yakla!ırken 
bütünü gördü$ünüz mesafeler asla yaratılmamı!tır.” 
Geçm#!tek# mekansal kurguyu tekrar yaratab#lmek 
ve z#yaretç#ler#n #kl#m ko!ullarından en az 
!ek#lde etk#lenerek z#yaret ve #badetler#n# 
gerçekle!t#reb#lmeler# #ç#n Eyüpsultan Cam## 
Meydanının b#r saçakla kapatılması planlanmı!tı.
Katlı Otopark ve Ula"ım: Eyüp Cam## Meydanı 
ve yakın çevres#, uluslar arası boyutta b#r z#yaret 
ve #badet yer# n#tel#$# ta!ıyan özell#$# #le yüksek 
kapas#tede otopark #ht#yacı göstermekted#r. Meydan 
ve çevre düzenlemes# çalı!maları kapsamında 
Hal#ç Kıyı "er#d# Sah#l Yolu ana ula!ım arter# 
olmaktan çıkarılmı! günüb#rl#k #ht#yaca cevap 
verecek fonks#yonlarla gez# ve d#nlenme alanı olarak 

Eyüp Sultan Cam## Meydan örtüsü perspekt#f# N.ELDEM- Salt ar!#v
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planlanmı!tır. Bu yolun yükü #se cam# ve merkez#n# 
b#r yay g#b# çevreleyen ve Eyüp Mezarlı$ını 
etk#lemeden b#r tünel #le geçerek Eyüp-Al#beyköy 
kıyı !er#d# güzergâhına ba$layan traf#k akı!ı #le 
sa$lanmaktadır. Bu traf#k akı!ı #çer#s#nde kalan alan 
tamamen yayalara terk ed#lm#!t#r. 
Bu bölgede yer alan telefer#k #stasyonu ve kurban 
kes#m yer# neden#yle görülen otopark #ht#yacını 
kar!ılamak maksadıyla Kurban Kes#m Yer#n#n 
yanında b#r otopark alanı tamamlanmı!tır. 
Ayrıca, Arasta Kasrının altında b#r otopark 
planlamı! ve projeler# onanmı! olup; uygulama 
a!amasındadır. Y#ne otopark #ht#yacını kar!ılamaya 
yönel#k olarak 51 adanın yanında yer alan ve 
Ye!#l alan olarak düzenlenm#! bulunan bölgede 
Katlı otopark + N#kâh Salonu + Sünnet Sarayı 
yapımına a#t planlama ve avan proje çalı!ması 
tamamlanmı!tır. Ayrıca, Halka Açık Beled#ye 
Çocuk E$lence Merkez# yapılması #le bu kompleks 

tamamlanacaktır. 20.06.1997 onanlı Eyüp Cam## 
ve Merkez C#varı Koruma Amaçlı Uygulama 
%mar Planı’nda Hal#ç Kıyı "er#d# düzenlemes# 
#çer#s#nde, Feshane (Sümerbank) b#nası yanındak# 
alan Eyüpsultan’ı z#yaret eden sünnet çocuklarına, 
Eyüp’e gelenlere ve Eyüplülere h#zmet edecek Halka 
Açık Beled#ye E$lence Merkez# olarak ayrılmı!tır. 
Avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 
Su ve Kürek Sporları Merkez!: “Su Sporları Merkez#” 
#le suya yönel#k faal#yetler#n e$#tsel ve organ#ze 
b#ç#mde yerle!#p gel#!mes# sa$lanacak, da#ma sak#n 
ve durgun b#r su yolu olan Hal#ç’#n bu #mkânı 
de$erlend#r#lecekt#r. N#tek#m 1987 yılında, Hal#ç’te 
Oxford ve Cambr#dge Ün#vers#teler# arasında 
kürek yarı!ları yapılmı!tır. Tar#hle kucakla!an, 
böyles#ne sak#n ve uyumlu b#r su yolunun Uluslar 
arası organ#zasyonlara açmak hem bölgen#n hem 
de yarı!ların caz#bes#n# arttıracaktır.
Hal#ç’#n tem#zleme çalı!malarının tamamlanmak 
üzere olması ve Hal#c#n yen#den hayat bulması 

Katlı otopark, N#kah Salonu, Sünnet Sarayı, lunapark perspekt#f# N. Eldem- EYSAM ar!#v# 

Katlı Otopark ve yaya alt geç#d# projes# vaz#yet planı N. Eldem-EYSAM ar!#v#
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neden# #le bu bölgen#n yatçılık ve mar#na h#zmet# 
ver#leb#lmes#, ayrıca Feshane b#nasının Hal#çte 
bulunan konumu ve b#nanın #!levsell#$# açısından 
yatçılık merkez# (yatçılık ve den#zc#l#kle #lg#l# her 
türlü b#lg#, doküman ve araç-gereçler#n satıldı$ı b#r 
merkez) olması hede+enm#!t#r.
Eyüp Hamamı: Fat#h Sultan Mehmed tarafından 
yaptırılan 4. hamam olan, Eyüpsultan küll#yes#’n#n 
b#r parçası durumundak# Eyüp Hamamı’nın 
restorasyon projes#n#n hazırlanma a!amasında 
özürlüler#n ve modern toplumun #ht#yaçları da 
gözet#lm#!t#r. Ancak , bu proje uygulanmamı! 
hamam projes# rev#ze ed#lerek kurul onayından 
geç#r#lerek restore ed#lm#!t#r.

Dü#mec!ler Spor Kompleks!: Eyüplüler#n 
düzeyl# b#r ortamda spor akt#v#teler#n# yer#ne 
get#rmes# maksadıyla planlanmı!tır. Eyüp 
%lçes#, Dü$mec#ler Mahalles#, 30 pa&a, 354 ada, 
112 parsel 12.548.00m2’d#r. Beled#ye H#zmet 
Alanı(Spor+Kültür Tes#s#) fonks#yonunda olan 
parselde yapılanma ko!ullarına uygun olarak 
5.019.00m2 taban alanlı Spor ve Kültür Merkez# 4 
katlı olarak tasarlanmı!tır. Araz# topografyasına 
uygun olarak kademelenen yapı; 110 sey#rc# 
kapas#tel# basketbol salonu, 210 sey#rc# kapas#tel# 
yarı ol#mp#k yüzme havuzu, 550 k#!#l#k çok amaçlı 
salon (Buz P#st#), 200 k#!#l#k toplantı salonu, #k# 
s#nema salonu, Halk e$#t#m merkez#(4 adet atölye 
salonu), J#mnast#k salonları, Bowl#ng salonu, serg# 
salonları, kafeterya ve otopark g#b# mekânlardan 
olu!maktadır. 09/03/2005 tar#h ve 463 sayılı %stanbul 
1 Numaralı Kültür ve Tab#at Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu kararı #le projes# onaylanmı!tır.
Neyhane: Eyüpsultan Türbes#’n#n arka tarafında 
bulunan Boyacı sokaktan cephe alan esk# b#r 
fabr#kanın yer#ne tasavvuf mus#k#s# konserler#n#n 
ver#leb#lece$#, #nsanların rahatça dualarını 
okutab#lecekler# b#r huzur ortamı sunan Neyhane 
olarak adlandırılab#lecek yapıya a#t avan proje 
hazırlanmı! ancak kurul onayı sürec#n#n 
tamamlanmaması ve mülk#yet problem# neden# #le 
uygulanamamı!tır.
Nez#h ELDEM, ya!amın her alanında do$ru olanın 
yapılab#lmes# adına yorulmadan Eyüpsultan’a 
damgasını vuran projelere #mza atmı!tır. A!a$ıda 
münfer#t konularda y#ne Eyüp #ç#n yaptı$ı 
projelerden bazıları yer almaktadır. 

Dü$mec#ler Spor Kompleks# Projes# - EYSAM ar!#v#

 Eyüp Sultan Hamamı Projes# - EYSAM ar!#v# 
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Kır kahves$: %stanbul’un feth# sırasında #lk !eh#tler#n 
defned#ld#$# Tokmakdede Mezarlı$ı ne yazık 
k# günümüze ula!mamı!tır. Hal#ç köprüsünün 
#n!ası esnasında kaldırılan bu mezarlıktan kalan 
bölüm park olarak düzenlenm#! olup, manzara 
noktası özell#kler#ne sah#pt#r. %!te bu parkın #ç#nde 
projelend#r#len kır kahves# özell#kler#ne sah#p bu 
mekanda üzer#nde yer aldı$ı araz#n#n tanıtıldı$ı 
panoların yer alması dü!ünülmü!tür. Ancak, 

vasfını kaybetm#! mezarlıklar #le alakalı #lke kararı 
neden# #le proje kurul tarafından onaylanmamı! ve 
uygulanmamı!tır. Y#ne Eyüpsultan #ç#n standart 
kent mob#lyaları yer#ne tar#h# kent merkez#ne 
yakı!acak büfe tasarımı, Cezer# Kasım Pa!a Cam## 
yanında #n!a ed#lmek #stenen tuvalet ve abdesthane 
#ç#n tasarımlar yapmı!tır. 
 
Çe#$tl$ M$mar$ Etk$nl$kler$:
Nez#h Eldem, M#marlar B#rl#$# ve M#marlar Odası 
Merkez Yönet#m Kurulu üyel#$# yaptı. Üç dönem, 
UNESCO Türk#ye M#ll# Kom#syonu Yönet#m 
Kurulu üyes# #ken, Tar#h# Çevre Da#m# Kom#tes# 
yürütücülü$ünü üstlend#. Avrupa Konsey# 
Parlamentosu’nca, %stanbul’un, “korunması gerekl# 
dünya kent#” seç#lmes#yle noktalanan (1976) 
Avrupa Ortak M#mar# M#rası Kampanyası’nın tüm 
etk#nl#kler#ne katıldı (1972- 1975). UNESCO’nun 
Uluslar arası %stanbul-Göreme Kampanyası’nı 
(1979) yürüttü. %stanbul Beled#yes#’nde UNESCO 
katılımıyla kurulan TASK Bürosu’nda “UNESCO 
Uzmanı” sıfatıyla 80’l# yılların ortalarına kadar, 
kampanyanın öncel#kl# koruma plan ve p#lot proje 
çalı!malarını yürüttü. UNESCO Uluslararası 
Kampanyası’nın uygulama a!amasında, de$#!en 
beled#ye yönet#m#nce gündemden kaldırılmasından 
sonra, Eyüp Cam## ve Merkez C#varı %y#le!t#rme 
ve Yen#leme Planı ve onunla bütünle!#k b#nalar 
ölçe$#ndek# p#lot projeler# tasarladı. 17 A$ustos 
1999 deprem#nden sonra olu!turulan %stanbul 
ve Deprem Çalı!masına, Prof. Dr. Nez#h Eldem, 
%stanbul Tekn#k Ün#vers#tes# M#marlık Fakültes#, 
M#marlar Çalı!ma Grubu M#marlık M#rası Çalı!ma 
Grubu #le b#rl#kte katkıda bulunmu!tur. 

Neyhane Projes# - Plan ve Proje Müdürlü$ü ar!#v#

Kırkahves# projes# N. Eldem -EYSAM ar!#v#
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Büfe t#p projes# N.Eldem - EYSAM ar!#v#

Son Söz:
...”Asker# Müze g#b# bazı uygulamaları neden#yle 
ele!t#r#lere u$rasa da, O Türk m#mar#s#n#n en 
öneml# #s#mler#ndend#r. Cumhur#yet dönem# 
m#mar# gel#!#m#ne tanıklık etm#!, tüm m#marlık 
ya!amı boyunca do$ruyu yaratmak ve göstermek 
#ç#n yılmadan mücadele etm#!, b#r kavga adamı 
olmu!tur. Do$an Kuban’ın ded#$# g#b#; “Bazıları 
onu kavgacı sanırlardı. Oysa, b#r %stanbul 
efend#s#d#r. Fakat, tav#z vermeyen b#r tarafı vardır.”
“Herhang# b#r konuda kavgaya yönel#yorsa, bu 
sadece o konuda tahammül ed#lemez b#r !eyle 
kar!ıla!tı$ı #ç#nd#r…
E!s#z b#r hocadır, her ko!ulda b#r !eyler ö$retmek 
#ç#n bıkmadan yorulmadan çaba gösterm#!t#r. 
%natçı k#!#l#$#, mücadelec#l#$# onun, seksen 
ya!ında do$du$u Eyüp’te do$ruyu #n!a etmek 
#ç#n çabalamasını sa$lamaktadır. Nez#h Eldem’#n 
ömrü “üstüne vaz#fe olmayan” #!lerle geçm#!t#r. 

Anıtkab#r’#n çevres#n# tel örgülü duvarlarla 
ku!atmaya karar veren 12 Eylül yönet#m#n# daha 
uygar b#r m#mar# engel s#stem#n#n kullanımına #kna 
etmek #ç#n Ankara’da günler geç#rmes# bundandır. 
H#çb#r madd# çıkar gözetmeks#z#n yen# b#r bahçe 
duvarı tasarlamak #ç#n zamanını ve hatta parasını 
harcaması da aynı nedenden kaynaklanır. Açıkçası, 
Eldem k#m# zaman Türk#ye’n#n “m#mar# v#cdanı” 
g#b# #!lev gören adamdır.
…1970’ler#n ortalarında Eldem’den yıllarca proje 
hocalı$ı yaptı$ı %TÜ M#marlık Fakültes#’ne B#na 
B#lg#s# ders#n#n b#r bölümünü anlatması r#ca ed#l#r. 
Eldem ders# anlatab#lmek #ç#n b#r gecede 24x36 
mm’l#k slayt boyutunda saydam asetatlar üzer#ne 
renkl# +omaster kalemlerle derste örnekleyece$# 
m#mar# kavram ve sorunların tek tek m#nyatür 
desenler#n# ç#zer. Bu #nanılmaz desenlerde 
m#l#metr#k #nsancıklar m#l#metr#k mekânlarda 
dev#nmekted#rler. Onları ekranda yüzlerce 
kez büyümü! olarak görenlerse, adeta Alman 
Ekspresyon#stler#’n#n desenler#yle kar!ı kar!ıya 
oldukları #zlen#m# ed#n#yorlar.
Görülü$ü g#b# N.Eldem çok kaba b#r benzetmeyle, 
yüzükta!ı üzer#ne Kur’andan sûre yazanlar 
türünden b#r m#mardır.” demekted#r, U$ur 
Tanyel# annes#nden d#nled#$# Eyüp #le #lg#l# öyküler 
neden#yle Eyüp’e her zaman gönülden ba$lı olan 
ve Eyüp’ü yen#den Eyüpsultan oldu$u günler#n 
prest#j#ne ula!tırmak #ç#n çaba sarfeden Nez#h 
Eldem’den d#nled#$#m b#r öyküyü de burada 
nakletmek #st#yorum.
Neyzen Tevf#k, senede b#r veya #k# kez "#fa 
yoku!unda yer alan b#r Bekta!# tekkes#n#n 
!eyh# olan N#hat Baba’nın ev#ne m#saf#r olarak 
gel#r. Onun geld#$# gün N#hat Baba’nın hanımı 
(Mükerrem Hanım’ın süt annes#d#r) tanıdı$ı, 
çok #y# görü!tü$ü kom!ularına Neyzen Tevf#k’#n 
geld#$#n# haber ver#r. Mahalley# b#r heyecan sarar, 
herkes sabırsızlıkla ak!am olmasını beklemekted#r. 
Her evden “Kızlar ak!am yeme$#n# erken y#yel#m 
de Neyzen’# d#nlemek #ç#n b#r an önce çıkalım” 
sesler# yükselmekted#r. Hava kararır kararmaz 
ak!am yeme$#n# y#y#p sofrayı toplayan; eller#nde 
m#nderler#, ak!am karanlı$ında bahçe duvarlarının 
gölgeler#ne sı$ınarak tekken#n yakınlarında yer 
alan "#fa Yoku!u’nun kenarlarında, bahçeler de, 
evlerde yer#n# alıp sess#zce bekler. N#hayet beklenen 
an gelm#!t#r, gecen#n #lerleyen b#r saat#nde Neyzen 
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ev#n bahçes#ne çıkar ve ba!lar ney çalmaya. Bu 
muhte!em z#yafet k#m# zaman sabaha kadar sürer. 
Neyzen çaldı$ı sürece k#mse ses#n# çıkarmaz çünkü 
b#l#rler k#; Neyzen fark ederse; çalmayı derhal 
kesecekt#r.
Nez#h Eldem, sadece Eyüp’ün kaybetm#! oldu$u 
zamanın ger# kazandırılması ve Eyüpsultan’ı 
ufalanmı!lıktan ve #hmal ed#lm#!l#kten kurtararak 
ça$da!, düzeyl# ve sa$lıklı b#r tar#hsel-#!levsel 
bakımlılı$a ula!tırması #ç#n çalı!mamı!, sokaktak# 
Eyüplünün Eyüp #ç#n kaygılanmasını, kötü olana 
tepk# göstermes#n# de sa$lamı!tır.. 
Bana her zaman Rönesans dönem#n#n m#marlık, 
ressamlık, heykeltıra!lık vb. b#r çok mez#yete 
sah#p olan sanatçılarını hatırlatan Nez#h Eldem 
ya!amın her alanında do$rular #ç#n mücadele 
ederken, sanatçı duyarlılı$ı #le ba!kalarının h#ç 
umursamayaca$ı kayıplar #ç#n tasalanmı! ve yok 
olan de$erler# kurtarmak #ç#n yılmadan u$ra! 
verm#!t#r.  
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